
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزواج بناء اتمع 
 ومسو احلياة
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 اإلهداء

  
 .واألوالد  على الـزوج  إىل املرأة احلنونـة

 .حيـاتـه  سعدت زوجها يفإىل املرأة اليت أ
 .إىل مثال املرأة الصاحلة يف احلياة الزوجيـة
 إىل والديت العزيزة اليت سهرت الليايل واأليام

 يف تربييت وحتملت الكثري الكثري من املتـاعب

 .ألجلي وحـرصت على سعـاديت يف الدارين
 الطاهرة أهدي ثواب هذا اهود  روحها  إىل

 يسكنها فسيح جناته   سبحانه أناملتواضع وأرجـو من اهللا

                                                     ولدك 

 
)٧(





  

 المقدمة

  
 :الطاهرين وبعد   وآله  حممد  على  والسالم  والصالة  العاملني  احلمد هللا رب
عقيدته أو أفكاره وان اختلفت   كانت  انسان مهما  لبها كلإن احلياة السعيدة يط

السعادة يف قواميس األفراد أو اجلماعات إال ان االتفاق موجود على أن االنسان يريد أن 
 .مع القرين والشريك الذي يعيش معه   يعيش حالة الطمأنينة خصوصاً
النسجام معها حىت فالبد من ا  حياته  وشريكة  الرجل  ومبا أن الزوجة هي قرينة

تتحقق السعـادة املنشودة ومـع حتقق السعادة الزوجية للطرفني فإا تنعكس على 
 .افراد العائلة وبصالح افراد العائلة ككل ينعكس ذلك على أفراد اتمع 

واالسالم قد إهتم بصالح األفـراد مبقدار مـا اهتم بصالح اتمع ووضعــه  
أفراد صاحلني هلو دليل على   الجناب  ر األرضيـة الصاحلةالقوانني واالحكام يف اختيـا

وهذا الكتيب الذي بني يديك ايها الولد العزيز والبنت العزيزة عـرض  . هـذا االهتمام 
موجز لبعض االرشادات والنصائح واملستحبات واملكروهات الـيت تقـدمها الشـريعة    

 االسالمية ملن

  

 
)٨( 

يريد السعادة الزوجيـة واليت تتدخل يف حياة االنسـان وسـعادته أو شـقائه     
وصحته أو مرضه بل وإميانه وفسقه ،كتبته جواباً على سؤال تقدمت به فتاة وســألتين  
فيه عن آداب ومستحبات ليلة عقد النكاح وليلة الزفاف وأضفت مواضيــع أخـرى   

 .ل السعادة الزوجية لعلها تكون يل ذخراً ولآلخرين تـذكرة ومنفعةحو



على أن كثرياً من املستحبات و املكروهات املذكورة يف هذا الكتاب :  وينبغي التنبيه
مبنية على قاعدة التسامح يف أدلة السنن ، وحيث مل تثبت هذه القاعدة ؛ فينبغي اإلتيان 

 .ء املطلوبيـة ال بعنوان الورود باملستحبات وترك املكروهات ، برجـا
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  

 حسني الراضي العبداهللا

             
  

  
  

 
 )١١( 

 الفصل األول

 الزواج يف القرآن

  
 :الزواج يف القرآن 
واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِني وحفَـدةً  :[قال تعاىل 

 ). ]١[[( ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَ 

ـَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها :[قال تعاىل  ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم ال
ـه والْأَرحـام إِنَّ اللَّـه كَــانَ   وبثَّ منهما رِجـالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِ

 ). ]٢[[( علَيكُم رقيبا 

 ). ]٣[[( قَدير  أَو يزوجهم ذُكْرانا وإِناثًا ويجعلُ من يشاُء عقيما إِنه عليم:[قال تعاىل 



إِلَيها فَلَما   هو الَّذي خلَقَكُم مـن نفْسٍ واحـدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن:[قال تعاىل 
فلًا خمح لَتما حاهشغت نم نكُونا لَنحالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللَّهـَو يفًا فَمرت بِه فَلَما أَثْقَلَت دع

 رِيناك٤[[( الش[ .( 

 
 . ٧٢سورة النحل آية ] ) ١( [

 . ١النساء آية  سورة] ) ٢([ 
 . ٥٠سورة الشورى آية ] ) ٣( [
 . ١٨٩سورة األعراف آية ] ) ٤( [

  

 
)١٢( 

ـْزلَ لَكُم من   ثُم   واحـدة   مـن نفْسٍ  خلَقَكُم[ :  قال تعاىل جعلَ منها زوجها وأَن
  ثَلَـاث   أُمهاتكُم خلْقًا من بعد خلْـقٍ في ظُلُمـات   في بطُون  خلُقُكُمي  الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ
لَـه كُمبر اللَّه كُمذَل   لَا إِلَه لْكالْم 

 ). ]٥[[( إِلَّا هو فَأَنى تصرفُونَ 

 ). ]٦[[( وأَنه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى :[قال تعاىل 

 ). ]٧[[( فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى :[تعاىل  قال

وما كَانَ لرسـولٍ  أَزواجا وذُريةً   ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك وجعلْنـا لَهم:[قال تعاىل 
ةبِآي يأْتأَنْ ي  ابتلٍ ككُلِّ أَجل اللَّه ٨[[( إِلَّا بِإِذْن[ .( 

فُِسكُم أَزواجا ومن الْأَنعامِ أَزواجا فَـاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَن:[قال تعاىل 
يـهف كُـمؤذْرٌء  ييش هثْلكَم سلَي  يعمالس وهو   ريص٩[[( الب[ .( 

وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شـئْتما ولَـا     ياآدم اسكُن أَنتوقُلْنا :[قال تعاىل 
نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذا هبقْر١٠[[(ت[.( 

شئْتما ولَا تقْربـا    فَكُلَا مـن حيثُ  الْجنـةَ  وياآدم اسكُن أَنت وزوجك:[  قال تعاىل
نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذ١١[[( ه[ .( 

 
 . ٦سورة الزمر آية ] ) ٥( [

 . ٤٥سورة النجم آية ] ) ٦( [
 . ٣٩سورة القيامة آية ] ) ٧( [



 . ٣٨سورة الرعد آية ] ) ٨( [
 . ١١سورة الشورى آية ] ) ٩( [
 . ٣٥سورة البقرة آية ] ) ١٠( [
 . ١٩سورة األعراف آية ] ) ١١( [

  
  
  

 
)١٣( 

فَقُلْنـا يـاآدم إِنَّ هذَا عـدو لَك ولزوجِـك فَلَا يخرِجنكُما مـن الْجنـة   :[قال تعاىل 
 ) ]١٢[[( فَتشقَى 

 :خصائص النيب يف الزواج 
وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّـه  :[قال تعاىل 

ي ففختا وطَرا وهنم ديى زا قَضفَلَم اهشخأَنْ ت ـقأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فِْسكي ن
وطَـرا    الْمؤمنِني حـرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن  زوجناكَها لـكَي لَا يكُونَ علَى

واللَّه رولًا   كَـانَ أَمفْع١٣[[( م[ .( 

أَعجبـك  من أَزواجٍ ولَـو    لَا يحلُّ لَك النساُء مـن بعد ولَا أَنْ تبدلَ بِهِن:[قال تعاىل 
كينمي لَكَتا مإِلَّا م نهنسلَى كُلِّ  حع كَانَ اللَّها   ويبقٍء ري١٤[[( ش[ .( 

ـَا لَ  النبِي  يـاأَيها:[ قال تعاىل  ك أَزواجـك اللَّاتي آتيـت أُجـورهن ومـا    إِنا أَحلَلْن
اتنبو كمع اتنبو كلَيع ا أَفَـاَء اللَّهمم كينمي لَكَتم      ــاتنبو ـكالخ ـاتنبو كاتمع

  فْسن ـتبهـةً إِنْ ونمؤأَةً مرامو كعنَ مراجي هاللَّات كالَاتخ   بِـيالن ادإِنْ أَر بِـيلنــا لأَنْ   ه
يستنكحهـا خالصـةً لَك من دون الْمؤمنِني قَـد علمنا ما فَرضنا علَيهِم في أَزواجِهِـم ومـا   

 ). ]١٥[[( ما َيكُونَ علَيك حرج وكَانَ اللَّه غَفُورا رحي ملَكَت أَيمانهم لكَيال

 
 . ١١٧سورة طه آية ] ) ١٢( [

 . ٣٧سورة األحزاب آية ] ) ١٣( [
 . ٥٢سورة األحزاب آية ] ) ١٤( [
 . ٥٠سورة األحزاب آية ] ) ١٥( [

  
  

 



)١٤( 

النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضـهم  :[قال تعاىل 
نم ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو  نِنيمؤالْم  عم كُمائيللُوا إِلَى أَوفْعإِلَّا أَنْ ت اجِرِينهالْموفًا كَـانَ  ور

 ). ]١٦[[( ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

 :أسباب احلياة الزوجية السعيدة 
زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ في   وأَصلَحنـا لَهفَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى :[قال تعاىل 

ـًا ورهـبا ـَا رغَب  ). ]١٧[[( وكَـانوا لَنا خاشعني   الْخيرات ويدعونن

  مـن آبائهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتهِم    صلَح  يدخلُونها ومن  عدن  اتجن:[قال تعاىل 
 ). ]١٨[[( علَيهِم من كُلِّ بابٍ  يدخلُونَ  والْملَائكَةُ

 :اخللق من الزوجني حسن 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ مـن أَزواجِكُم وأَولَادكُـم عدوا لَكُم فـاحذَروهم :[قال تعاىل 

ـُوا  ). ]١٩[[( اللَّه غَفُور رحيم  فَـإِنَّ  وتغفروا  وإِنْ تعفُوا وتصفَح

وبشـر الَّذين آمنـوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتهـا  :[قال تعاىل 
ـًا   قَالُوا  الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزق

 
 . ٦سورة األحزاب آية ] ) ١٦( [

 . ٩٠سورة األنبياء آية ] ) ١٧( [
 . ٢٣سورة الرعد آية ] ) ١٨( [
 . ١٤سورة التغابن آية ] ) ١٩( [

  

 
)١٥( 

 اجوا أَزيهف ملَهـًا و مطَهـرةٌ وهـم فيهـا      هذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ وأُتوا بِـه متشابِه
 ). ]٢٠[[( خالدونَ 

 :توافق الزوجني يف العقيدة 
ـُوا إِذَا:[قال تعاىل  الْمؤمنات مهاجِـرات فَـامتحنوهن اللَّـه    جـاءكُم  يـاأَيها الَّذيـن آمن

ـلٌّ لَهح نإِلَى الْكُفَّـارِ لَا ه نوهجِعرفَلَا ت اتنمـؤم نوهمتملـَإِنْ ع ـَم بِإِميانِهِن ف م ولَـا  أَعل
مه  موهآتو نـُونَ لَه   إِذَا آتيتمـوهن   مـا أَنفَقُوا ولَا جنـاح علَيكُم أَنْ تنكحوهــن   يحلّ



أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلكُم حكْم اللَّـه    ما  أُجورهن ولَا تمِسكُوا بِعصمِ الْكَوافـرِ واسأَلُوا
 يمكح يملع اللَّهو كُمنيب كُمح٢١[[( ي[ .( 

ولَـو   ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشـرِكَة   ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمـن:[قال تعاىل         
نيرِكشوا الْمحنكلَا تو كُـمتبجوا  أَعنمؤى يتح     كُمـبجأَع لَـوو رِكشم نم ريخ نمؤم دبلَعو

 أُولَئك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعـو إِلَى 

ةرفغالْمو ةنالْج  اتآي نيبيو ونَ بِإِذْنِهذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنل ٢٢[[( ه[ .( 

 :احملبة بني الزوجني 
ـُوا إِلَي  ومن آياته أَنْ خـلَق لَـكُم من أَنفُِسكُم:[ قال تعاىل  هـا وجعـلَ بينكُم أَزواجا لتسكُن

 ) ]٢٣[[( مـودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 
 

 . ٢٥سورة البقرة آية ] ) ٢٠( [

 . ١٠سورة املمتحنة آية ] ) ٢١( [
 . ٢٢١سورة البقرة آية ] ) ٢٢( [
 . ٢١سورة الروم أية ] ) ٢٣( [

  

 
)١٦( 

 :املواصفات احلسنة للزوجني 
ـَات  :[قال تعاىل          ـَات والْقَانِتني والْقَـانِتـ إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمن

قَاتادالصو نيقـادالصو  ـابِرِينالصو    اتعــاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو  نيقـدصتالْمو
 كَـث اللَّه رِينالذَّاكو ـَات ريا والْمتصدقَات والصائمني والصائمات والْحافظني فُروجهم والْحافظ

 ). ]٢٤[[( والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما 

 :احلياة الزوجية السعيدة 
 ). ]٢٥[[( ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ[: قال تعاىل 

 ) ]٢٦[[( هم وأَزواجهم في ظلَالٍ علَى الْأَرائك متكئُونَ:[ قال تعاىل 
ـَدن الَّتي وعدتهم:[قال تعاىل  صـلَح مـن آبـائهِم      ومن  ربنـا وأَدخلْهم جنات ع

يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَز٢٧[] و[ ( 



ا علَى أَزواجِهِم أَوما ملَكَـت  إِلَّ  ،٢٩-حافظُونَ   لفُروجِهِـم  والَّذين هم:[قال تعاىل 
نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانم٢٨[[( أَي[ .( 

ات تجرِي من تحتها الْأَنهـار  جن  والَّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلُهم:[قال تعاىل 
 ). ]٢٩[[( أَبدا لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلا ظَليلًا  خالدين فيها

 
 .سورة األحزاب آية ] ) ٢٤( [

 . ٧٠سورة الزخرف آية ] ) ٢٥( [
 . ٥٦سورة يس آية ] ) ٢٦( [
 . ٨سورة غافر آية ] ) ٢٧( [
 . ٣٠ - ٢٩سورة املعارج آية ] ) ٢٨( [
 . ٥٧سورة النساء آية ] ) ٢٩( [

 
)١٧( 

فَقَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آنست نارا لَعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو   نـارا  إِذْ رأَى:[قال تعاىل 
ارِ هلَى النع ىأَجِد٣٠[[( د[ .( 

ملَكَـت  إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما   )٥(حـافظُونَ   والَّذين هـم لفُروجِهِم:[قال تعاىل 
 نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانم٦(أَي ( َونادالْع مه كلَئفَأُو كاَء ذَلرى وغتاب نفَم )]]٣١[ .( 

 :مواصفات الزوجة الصاحلة 
ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه أَزواجا خيرا منكُن مسلمات مؤمنات قَانِتات   ىعس:[قال تعاىل 

 .) 3][2( ]تائبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارا
 :حسن اخلُلُق من الزوج 

  ياأَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُـم أَنْ تـرِثُوا النساَء كَرها ولَـا تعضـلُوهن  :[قال تعاىل 
كَرِهتموهن   فَإِنْ  لْمعروفلتذْهبوا بِبعضِ مـا آتيتموهن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة وعاشروهن بِا

 ). ]٣٣[[( فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثريا

 .التزويج أي ال متنعوهن من) وال تعضلوهن : ( توضيح         
 ). ]٣٤[( إذا منعها من التزويج : يقال عضل الرجل أميه عضال من باب قتل وضرب         

 
 . ١٠سورة طه آية ] ) ٣٠( [

 . ٧ – ٥سورة املؤمنون آية ] ) ٣١( [



 . ٥سورة التحرمي آية ] ) ٣٢( [
 . ١٩سورة النساء آية ] ) ٣٣( [
 .مادة عضل  ٤٢٣ص  ٥جممع البحرين ج] ) ٣٤( [

 
)١٨( 

 :املرأة املثالية 
في آمنوا امرأَةَ فرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندك بيتا   للَّذين  وضرب اللَّه مثَلًا:[قال تعاىل

 نيممِ الظَّالالْـقَو ننِي مجنو ـهلمعنَ ووعـرف ـننِي مجنو ةن٣٥[[( الْج[ .( 

ذَرت لَك مـا في بطْنِي محـررا فَتقَبـلْ  ن  إِذْ قَـالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِني:[قال تعاىل 
 يملالْع يعمالس تأَن كي إِننـا  ، ٣٥-مبِم لَمأَع اللَّهثَى وا أُنهتعضي وإِن بر ا قَالَتهتعضا وفَـلَم

تعضا  وهتيمي سإِنثَى وكَالْأُن الذَّكَر سلَيو  مميـر     طَانـيالش ـنا مهتيذُرو ا بِكيذُهي أُعإِنو
فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخـلَ علَيهـا     ،٣٦-  الرجِيمِ

ا قَالَ يامريم أَنى لَك هذَا قَالَت هو من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يـرزق  زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقً
 ). ]٣٦[[( من يشاُء بِغيرِ حسابٍ

فَاتخذَت من ، ١٦-أَهلها مكَانا شرقيا  مريم إِذْ انتبذَت منواذْكُر في الْكتابِ :[قال تعاىل
قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منـك    ،١٧-دونِهِم حجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا 

قَالَـت أَنـى   ، ١٩-ربك لأَهب لَك غُلَاما زكيـا    ما أَنا رسـولُقَالَ إِن  ،١٨-إِنْ كُنت تقيا 
قَالَ ربك هو علَـي    قَـالَ كَذَلك  ،٢٠-يكُـونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشـر ولَم أَكُن بغيا 

نةً ممحراسِ ولنةً لآي لَهعجنلو نياهيقْضا مركَانَ أَما   ،٢١-  ا ويا قَصكَانم بِه ذَتبفَانت هلَتمفَح-
 فَجاَءها الْمخاض إِلَى جِذْعِ النخلَة قَالَت يالَيتنِي مت قَبلَ   ،٢٢

 
 . ١١سورة التحرمي آية ] ) ٣٥( [

 . ٣٦ – ٣٥سورة آل عمران آية ] ) ٣٦( [

 
)١٩( 

ـَك  فَنـاداها من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ   ،٢٣-هذَا وكُنت نسيا منِسيا  ربك تحتـ
فَكُلي واشربِي وقَري   ،٢٥-وهزي إِلَيك بِجِـذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا   ،٢٤-سرِيا 



-م الْيوم إِنِسـيا  إِني نذَرت للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّ  فَقُولي  عينا فَـإِما ترين من الْبشرِ أَحـدا
٣٧[[( ، ٢٦[ .( 

 :الزوجة وكرم األصل 
يـا أُخـت   ، ٢٧-لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا   يامريمفَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا :[قال تعاىل 

 )]٣٨[[( هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت أُمك بغيا
 :املرأة العفيفة 

مـن روحنا وجعلْناها وابنهـا آيـةً     والَّتي أَحصنت فرجها فَنفَخنـا فيها:[قال تعاىل 
نيالَملْع٣٩[[( ل[ .( 

ي أَحصنت فَرجهـا فَنفَخنا فيه من روحنا وصـدقَت  ومريم ابنت عمرانَ الَّت:[قال تعاىل 
نيالْقَانِت نم تكَانو بِها وكُتهبر اتم٤٠[[( بِكَل[ .( 

 :املشاكلة بني الزوج والزوجة 
والطَّيبـات للطَّيـبِني والطَّيبـونَ      الْخبِيثات للْخبِيثني والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات [:تعاىل  قال

 كَرِمي قرِزةٌ ورفغم مـُونَ لَه ـَات أُولَئك مبرُءونَ مما يقُول  ). ]٤١[[( للطَّيب

 
 . ٢٦ – ١٦سورة مرمي آية ] ) ٣٧( [

 . ٢٨ – ٢٧سورة مرمي آية ) ] ٣٨( [
 . ٩١سورة األنبياء آية ] ) ٣٩( [
 . ١٢سورة التحرمي آية ] ) ٤٠( [
 . ٢٦سورة النور آية ] ) ٤١( [

 
)٢٠( 

 :عدم خضوع الزوج للزوجة 
مرضاةَ أَزواجِك واللَّه غَفُـور  ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي   تحرم  ياأَيها النبِي لم:[ قال تعاىل 

 يمح٤٢[[( ر[ .( 

 :الزواج يزيد يف الرزق 
إِنْ يكُونوا فُقَراَء   ئكُموالصالحني من عبادكُم وإِما  منكُم  وأَنكحوا الْأَيـامى:[قال تعاىل 

يملع عاسو اللَّهو هلفَض نم اللَّه نِهِمغ٤٣[[( ي[ .( 

 :الزواج والعالقة اإلجتماعية 



ـَاكُم مـن ذَكَـرٍ ياأَيها الناس إِنـا:[قال تعاىل  وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائـلَ    خلَقْن
 بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه ـدنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت٤٤[[( ل[ .( 

 :النساء متاع الدنيا 
ـَاسِ حب الشهـوات [:قال تعاىل  لنل نيز  ناِء  مسالن     ةطَـرقَنريِ الْمـاطالْقَنو نِنيالْبو

الدنيا واللَّـه عنـده   والْحرث ذَلك متاع الْحياة   مـن الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومة والْأَنعامِ
 ). ]٤٥[[( حسن الْمآبِ

ذَلـكُم للَّذين اتقوا عند ربهِـم جنــات     أَؤنبئُكُم بِخيرٍ مـن  قُـلْ: :[ قال تعاىل 
جتنرِي م  اجوأَزـا ويهف يـندـالخ ـارها الْأَنهتحةٌ  ترطَهم    ـريصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضو

ادب٤٦[[( بِالْع[ .( 

 
 . ١سورة التحرمي آية ] ) ٤٢( [

 . ٣٢سورة النور أية ] ) ٤٣( [
 . ١٣جرات آية سورة احل] ) ٤٤( [
 . ١٤سورة آل عمران آية ] ) ٤٥( [
 . ١٥سورة آل عمران آية ] ) ٤٦( [

 
)٢١( 

 :النكاح 
فَـإِنْ طَلَّقَها   غَيره  مـن بعد حتى تنكح زوجا  فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحـلُّ لَـه:[قال تعاىل         

ـَا إِنْ ظَنـا أَنْ يقيما حدود اللَّه وتلْك حدود اللَّـه يبينهـا   لقَـومٍ   فَلَا جناح علَيهِما أَنْ يتراجع
 ). ]٤٧[[ ( يعلَمونَ

 :أصل اإلنسان 
ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجا وما تحمـلُ مـن     واللَّه خلَقَكُم مـن:[قال تعاىل 

رمعا يمو هلْمإِلَّا بِع عضلَا تثَى وأُن  إِلَّا ف رِهمع نم قَصنلَا يرٍ ومعم نمكابٍ إِنَّ ذَلتلَى  ي كع   اللَّه
 ِسري٤٨[[( ي[ .( 

 :حرمة نكاح زوجة األب 
إِنه كَـانَ فَاحشـةً   ولَا تنكحوا مـا نكَح آباؤكُم من النساِء إِلَّا ما قَد سلَف :[قال تعاىل 
 ). ]٤٩[[( ومقْتا وساَء سبِيلًا



 :نكاح اإلماء 
فَمن ما ملَكَت  الْمحصنات الْمؤمنات  منكُم طَولًا أَنْ ينكح  ومن لَم يستطع:[قال تعاىل 

اتنمؤالْم كُماتيفَت نم كُمانمأَي     بِـإِذْن نوهحضٍ فَــانكعب ـنم كُمضعب انِكُمبِإِمي لَمأَع اللَّهو
نهورأُج نوهآتو هِنلأه  وفرعبِالْم  ذَاتختلَا مو اتحافسم رغَي اتنصحم  نصفَإِذَا أُح اندأَخ

 ةشبِفَاح نيفَإِنْ أَت 

 
 .٢٣٠سورة البقرة آية ] ) ٤٧( [

 . ١١سورة فاطر آية ] ) ٤٨( [
 . ٢٢سورة النساء آية ] ) ٤٩( [
  

  

 
)١٦( 

كـذَابِ ذَلالْع نم اتنصحلَى الْمـا عم فنِص هِنلَيفَع  نمل  تنالْع يشأَنْ   خو كُمنم
يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خبِرص٥٠[[( ت[ .( 

 :بلوغ الرشد يف نكاح اليتيم 
ـُوا الْيتامى حتى:[قال تعاىل  رشـدا فَـادفَعوا     منهم  إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم  وابتل
فَلْيستعفف ومن كَـانَ فَقريا   تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا ومن كَانَ غَنِياإِلَيهِم أَموالَهم ولَا 

متفَعفَـإِذَا د وفرعأْكُـلْ بِـالْما   فَلْيِسيبح كَفَى بِاللَّهو هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِم٥١[[( إِلَي[ 
.( 

ـَاِء قُلْ اللَّه يفْتيكُم:[قال تعاىل  فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتـابِ    ويستفْتونك في النس
نهونتؤي لَا تـاِء اللَّاتسى النـَام ما كُتب لَهن وترغَبـونَ أَنْ تنكحوهن والْمستضـعفني   في يت

ـْدان وأَنْ تقُوموا للْيتامى بِالْقسط وما تفْعلُوا -من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَـانَ بِـه عليمـا      مـن الْوِل
٥٢[]( ،١٢٧[ .( 

 :شكوى املرأة من الزوج 
زوجِها وتشتكي إِلَى اللَّه واللَّـه    قَد سمـع اللَّه قَـولَ الَّتي تجـادلُك في:[قال تعاىل 

ريصب يعمس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمس٥٣[[( ي[ .( 

 



 . ٢٥سورة النساء آية ] ) ٥٠( [

 . ٦سورة النساء آية ] ) ٥١( [
 . ١٢٧سورة النساء آية ] ) ٥٢( [
 . ١سورة اادلة آية ] ) ٥٣( [

 
)٢٣( 

 :ية السحر وأثره يف إيار العالقة الزوج
واتبعوا ماتتلـو الشياطني عـلَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سـلَيمانُ ولَكـن   :[قال تعاىل 

نياطيالش  رحالس ـاسونَ النلِّمعوا يـا    كَفَرمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو
انلِّمعي نيب قُونَ بِـهفَرـا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نِء   مـرالْم

لَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِـه يـناربِض مـا همو جِهوزومهنفَع  لَقَدو  
لَبِئْسلَاقٍ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتاش نوا لَمملع  ا بِهورا شـونَ    ملَمعوا يكَان لَو مهأَنفُس )]

]٥٤[ .( 

 :رية الطيبة طلب الذ
ـَالَ رب هب لي مـن لَدنك ذُريـةً طَيبـةً إِنـك      هنالك:[قال تعاىل  ـَه ق بـا ركَرِيـا زعد

يعماِء    سع٣٨-الد،  ابِ أَنَّ اللَّهرحي الْملِّي فصي مقَائ وهكَةُ ولَائالْم هتادفَن   بِي كـرشبـى  ييح
ةمـًا بِكَل  ). ]٥٥[[( وسيدا وحصورا ونبِيا من الصالحني  من اللَّه  مصدق

[( أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما  من  لَنا  يقُولُونَ ربنا هبوالَّذين :[قال تعاىل 
]٥٦[ .( 

 ). ]٥٧[[( وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثني :[قال تعاىل 

 
 . ١٠٢سورة البقرة آية ] ) ٥٤( [

 . ٣٩ – ٣٨سورة آل عمران اآلية ] ) ٥٥( [
 . ٧٤سورة الفرقان آية ] ) ٥٦( [
 . ٨٩سورة األنبياء آية ] ) ٥٧( [

  

  
 

)٢٤( 

  :قدرة اهللا يف إعطاء الذرية 



وامرأَتي عاقر قَالَ كَذَلك   الْكبر  قَـالَ رب أَنى يكُونُ لي غُـلَام وقَد بلَغنِي:[اىل قال تع
 ). ]٥٨[[( اللَّه يفْعلُ ما يشاُء

  ،٧١-أَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناها بِإِسحاق ومن وراِء إِسحاق يعقُوب وامر:[قال تعاىل 
قَالُوا أَتعجبِني مـن    ،٧٢-شيخا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجِيب   قَالَت ياويلَتا أَأَلد وأَنا عجوز وهذَا بعلي

 ). ]٥٩[[( أَهلَ الْبيت إِنه حميد مجِيد   وبركَاته علَيكُم  للَّها  أَمرِ اللَّه رحمةُ

خفْت الْمـوالي مـن ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا فَهب لي من لَدنك وإِني :[قال تعاىل 
  نبشرك بِغلَامٍ اسـمه   يازكَرِيا إِنا، ٦-يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا ، ٥-وليا 

نم لْ لَهعجن ى لَميحا  ييملُ س٧-قَب ،   قَـدا ورـاقي عأَترام تكَانو ي غُلَامكُونُ لى يأَن بقَالَ ر
ـَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم   كَذَلك  قَالَ  ،٨-بلَغت من الْكبرِ عتيا  ـُو علَي هين وق قَـالَ ربك ه

 ). ]٦٠[[( تكُن شيئًا

فَأَقْبلَـت    ،٢٨-فَـأَوجس منهم خيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ علـيمٍ  :[قال تعاىل 
وزجع قَالَتا وههجو كَّتفَص ةري صف ـهأَترام  يمق٢٩-  ع،    ـوه هإِن كبقَالَ ر كقَالُوا كَذَل

يملالْع يمك٦١[[( الْح[ .( 

 
 . ٤٠سورة آل عمران آية ] ) ٥٨( [

 . ٧٣ – ٧١سورة هود آية ] ) ٥٩( [
 . ٩ – ٥سورة مرمي آية ] ) ٦٠( [
 .  ٣٠ – ٢٨سورة الذاريات آيه ] ) ٦١( [

  
  

 
)٢٥( 

 :املرأة بني االستقامة واإلحنراف 
وزِينتهـا فَتعـالَين     ترِدنَ الْحياةَ الدنيا  إِنْ كُنتن  لْ لأَزواجِكيـاأَيها النبِي قُ:[قال تعاىل 

فَإِنَّ اللَّه   وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ  ،٢٨-أُمتعكُن وأُسرحكُن سـراحا جميلًا 
ـَة مبينـة    ،٢٩-ت منكُن أَجرا عظيما أَعد للْمحِسنا   يانِساَء النبِي من يـأْت منكُن بِفَاحشـ

فاعضا  يِسيـري لَى اللَّهع ـككَـانَ ذَلنِ وفَيعض ذَابا الْع٣٠-  لَه،  تقْني ـنمو   كُنـنم  



ـهولسرو لَّهـَلْ   ل ـًاوتعم ]( ،٣١-كَرِميا  أَجرهـا مرتينِ وأَعتدنـا لَها رِزقًا  نؤتهـا  صالح
]٦٢[ .( 

 :العدل وتعدد الزوجات 
ـُم أَلَّا:[قال تعاىل  ي الْيتـامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم مـن النسـاِء   تقِْسطُوا ف  وإِنْ خفْت

[( ا تعولُـوا  مثْنى وثُلَاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّ
]٦٣[ .( 

 :التعدد واحملبة القلبية 
فَلَا تميلُوا كُلَّ الْميـلِ    ولَو حرصتم  النساِء  بين  َولَن تستطيعوا أَنْ تعدلُوا[: قال تعاىل 

وإِنْ يتفَرقَـايغنِ  ، ١٢٩-اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما  فَإِنَّ  وتتقُوا  فَتذَروها كَالْمعلَّقَة وإِنْ تصلحـوا
ـُلا من سعتـه وكَانَ اللَّه واسعا حكيما   ). ]٦٤[[( اللَّه ك

 
 . ٣١ – ٢٨سورة األحزاب آية ] ) ٦٢( [

 . ٣سورة النساء آية ] ) ٦٣( [
 . ١٣٠ – ١٢٩سورة النساء آية ] ) ٦٤( [

 
)٢٦( 

 :الصلح بني الزوجني 
  

ـَا أَنْ يصلحا وإِنْ امرأَةٌ خافَت مـن بعل:[قال تعاىل  ها نشوزا أَو إِعراضا فَلَا جناح علَيهِم
الْأَنفُس ترضأُ حو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيـا     بكَـانَ بِم قُوا فَإِنَّ اللَّهتتوا وِسنحإِنْ تو حالش

 ). ]٦٥[]( ،١٢٨-تعملُونَ خبِريا 

 :عالج االختالف العائلي 
من أَهله وحكَما من أَهلها إِنْ يرِيـدا    وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما:[قال تعاىل 

 ). ]٦٦[[( كَـانَ عليما خبِريا   اللَّه  إِنَّ إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينهمـا

 :مسؤولية الرجل واملرأة 
عــلَى بعـضٍ   الرجـالُ قَوامـونَ عـلَى النسـاِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم :[قال تعاىل 

للْغيبِ بِمــا حفـظَ اللَّـه واللَّـاتي       فَالصالحات قَانِتات حافظَات  أَنفَقُوا من أَموالهِم  وبِما



كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِـعِ وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشـافُونَ نخت   بـوا  فَلَـا تغ
 ). ]٦٧[[( علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا 

 :حجاب املرأة 
مـن    علَـيهِن   مؤمنِني يـدنِني لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْ  قُلْ  ياأَيها النبِي:[قال تعاىل 

 )  ]٦٨[[( جلَابِيبِهِن ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما

 
 . ١٢٨سورة النساء آية ] ) ٦٥( [

 . ٣٥سورة النساء آية ] ) ٦٦( [
 . ٣٤سورة النساء آية ] ) ٦٧( [
 . ٥٩سورة األحزاب آية ] ) ٦٨( [

  

 
)٢٧( 

أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ قُلْ للْمؤمنِني يغضـوا مـن :[قال تعاىل 
 ). ]٦٩[[( اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 

ـَـات يغـضضن:[قال تعاىل  بصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَـا  من أَ  وقُــلْ للْمؤمن
نهتزِين يندبا  إِلَّا  يم   هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيـَا و ظَهر منه
هِنـائآب اِء  أَوآب ن  أَوأَب أَو هِنولَتعاِءبنأَب أَو هِنـَائ  انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعنِي   بب أَو انِهِنونِي إِخب أَو

 ـةبي الْإِرلـرِ أُوغَي نيـَابِع الت أَو نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائنِس أَو هِناتوأَخ     ـالِ أَوجالر ـنم
ينالطِّفْـلِ الَّذ اترولَى عوا عرظْهي لَم    هِنـتزِين نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلَا ياِء وسالن

 ). ]٧٠[[( وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

فَلَيس علَيهِن جناح أَنْ يضـعن   والْقَواعد من النساِء اللَّاتي لَا يرجونَ نِكَاحا :[ قال تعاىل 
 اللَّهو نلَه ريخ فْنفعتسأَنْ يو ةبِزِين ـاتجربتم رغَي نهابيث يملع يعم٧١[[( س[ .(  

 :احملادثة مع النساء 
  يـؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعـامٍ ياأَيها الَّذين آمنـوا لَا تدخلُـوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ :[قال تعاىل 

دحل أْنِِسنيتسلَا موا ورشتـَان يث إِنَّ ذَلكُم غَير ناظرِين إِناه ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمتم ف
كُمنيِ محتسفَي بِيي النذؤكَانَ ي   

 



 . ٣٠سورة النور آية ] ) ٦٩( [

 . ٣١سورة النور آية ] ) ٧٠( [
 . ٦٠سورة النور آية ] ) ٧١( [

  

 
)٢٨( 

سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَلكُم أَطْهر   واللَّه لَا يستحيِ من الْحق وإِذَا
أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا إِنَّ لقُلُوبِكُـم وقُلُوبِهِن ومـا كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه ولَا 

 ). ]٧٢[[( ذَلكُم كَانَ عند اللَّه عظيما

 :اام الزوج للزوجة 
شهداُء إِلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم   لَهم   يكُن  هم ولَمأَزواج  والَّذين يرمونَ:[قال تعاىل 

نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عب٧٣[[أَر[ ( 
الْغافلَات الْمؤمنات لُعنوا في الدنيا والْـآخرة    ذين يرمونَ الْمحصنـاتإِنَّ الَّ:[قال تعاىل 

 يمظع ذَابع ملَه٧٤[[( و[ .( 

 :حرمة السفور 
وأَقمن الصـلَاةَ وآتـني     الْجاهلية الْأُولَى  وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج:[تعاىل قال         

بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز  كُمنطْ  عت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجاالرهِري  -
٣٣،  كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُـرا   وبِرييفًا خكَانَ لَط إِنَّ اللَّه ةكْمالْحو اللَّه اتآي ن٣٤-م، )[

]٧٥[ .( 

 :حرمة املغازلة 
إِنْ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في   من النساِء  يانِساَء النبِي لَستن كَأَحد:[ قال تعاىل

 ).  ]٧٦[]( ،٣٢-قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا 

 
 . ٥٣سورة األحزاب آية ] ) ٧٢( [

 . ٦سورة النور آية ] ) ٧٣( [
 . ٢٣سورة النور آية ] ) ٧٤( [
 . ٣٤ – ٣٣سورة األحزاب آية ] ) ٧٥( [
 . ٣٢سورة األحزاب آية ] ) ٧٦( [

 



)٢٩( 

 :صمود الرجل الصاحل أمام مغازلة املرأة 
ـَا عن نفِْسه وغَلَّقَت الْأَبـواب وقَالَت هيـت    هو  وراودتـه الَّتي:[قال تعاىل  في بيته

ولَقَد همت به وهم بِهــا  ، ٢٣-لَك قَالَ معاذَ اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ 
لَـو نيلَصخا الْمنادبع نم هاَء إِنشالْفَحوَء والس هنع رِفصنل ككَذَل هبانَ رهرأَى ب٢٤-لَا أَنْ ر،  

ـُرٍ وأَلْفَيا سيدهـا لَدى الْبابِ  قَالَت ما جـزاُء مـن أَراد    واستبقَا الْباب وقَدت قَميصه من دب
قَالَ هي راودتنِي عن نفِْسي وشهِد شاهد من   ،٢٥-بِأَهلك سوًءا إِلَّا أَنْ يسجن أَو عـذَاب أَليمٌ 

وإِنْ كَانَ قَميصه قُد مـن    ،٢٦-كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت وهو من الْكَاذبِني   إِنْ  أَهلها
د نيقادالص نم ـوهو ترٍ فَكَـذَب٢٧-ب،  قُد هيصأَى قَما رإِنَّ   فَلَم كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم

كُندكَي   يمظ٢٨-ع،   نيئاطالْخ نم كُنت كإِن بِكذَنرِي لفغتاسذَا وه نع ـرِضأَع فوسي-
ـا إِناوقَ  ،٢٩ لَنراها في   الَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نفِْسه قَـد شغفَها حب

حـدة  فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأًوآتت كُلَّ وا  ،٣٠-ضلَالٍ مبِنيٍ 
 ـاشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ قَالَتا وكِّينس نهنـذَا  مـا هم لَّهل

 كَرِمي لَكذَا إِلَّا ما إِنْ هرش٣١-ب ،قَالَت  كُنفَذَل  ر لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ    فِْسـهن ـنع ـهدتاو
ننجسلَي هـُر قَالَ رب السـجن    ،٣٢-ولَيكُونا من الصاغرِين   فَاستعصم ولَئن لَم يفْعلْ مـا آم

 بأَح 

  

 
)٣٠( 

هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تو هنِي إِلَيونعـدا يمم إِلَي    نيلـاهالْج نم أَكُنو-
٣٣،  ابجتفَاس   هنع فرفَص ـُه بر لَهنهدكَي  يملالْع يعمالس وه ه٧٧[[( إِن[ .( 

 :زوجة السوء 
  امرأَته قَدرنا إِنها لَمن الْغابِرِينإِلَّا   ،٥٩-إِلَّا آلَ لُوط إِنا لَمنجوهم أَجمعني :[قال تعاىل 

 )]]٧٨[ .( 

 ). ]٧٩[[( فَأَجنَيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته قَدرناها من الْغابِرِين:[قال تعاىل 



ضـرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَـروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط كَانتا تحت عبـدينِ  :[قال تعاىل 
غي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحالـَا ص [( مع الـداخلني   نِيا عنهما من اللَّه شيئًا وقيلَ ادخلَا النارمن عبادن

]٨٠[ .( 

  ). ]٨١[[( عبدونَالَّذيـن ظَلَمـوا وأَزواجهم وما كَانوا ي  احشـروا:[قال تعاىل 
 :وأفشاء أسرار زوجها  الزوجة

يه عرف وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَ:[قال تعاىل 
بِريالْخ يملأَنِي الْعبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضـرأَعو هضع٨٢[[( ب[ .( 

 
 . ٣٤ – ٢٣سورة يوسف آية ] ) ٧٧( [

  ٦٠ – ٥٩سورة احلجر آية ] ) ٧٨( [
 . ٥٧سورة النمل آية ] ) ٧٩( [
 . ١٠حرمي آية سورة الت] ) ٨٠( [
 . ٢٢سورة الصافات آية ] ) ٨١( [
 . ٣سورة التحرمي آية ] ) ٨٢( [

  

  
 

)٣١( 

 :عرض الرجل بناته للزواج 
 ). ]٨٣[[( قَالَ هؤلَاِء بناتي إِنْ كُنتم فَاعلني[: قال تعاىل 

 :خفة املؤونة 
عينيك إِلَى مـا متعنا بِه أَزواجا منهم ولَا تحزنْ علَيهِم واخفـض   لَا تمدنَّ :[قال تعاىل 
نِنيمؤلْمل كاحن٨٤[( [ج[ .( 

بِه أَزواجا منهم زهرةَ الْحيـاة الدنيــا     إِلَى ما متعنا  عينيك  ولَا تمـدنَّ:[قال تعاىل 
خ كبر قرِزو يهف مهنفْتنقَىلأَبو ر٨٥[[( ي[ .( 

 :املَهر 
وإِنْ أَردتـم استبـدالَ زوجٍ مكَـانَ زوجٍ وآتيتم إِحـداهن قنطَـارا فَلَـا    :[قال تعاىل 
 ). ]٨٦[[( تأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِيناتأْخذُوا منه شيئًا أَ

 :للمرأة نصف املهر إذا طُلقت قبل الدخول 



فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف مـا   وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبـلِ أَنْ تمسوهن وقَد:[قال تعاىل 
وأَنْ تعفُـوا أَقْـرب للتقْـوى ولَا تنسوا   يعفُونَ أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ  فَرضتم إِلَّا أَنْ

 ). ]٨٧[[( إِنَّ اللَّه بِما تعملُونَ بصري   بينكُم  الْفَضلَ

 
 . ٧١سورة احلجر آية ] ) ٨٣( [

 . ٨٨سورة احلجر آية ] ) ٨٤( [
 . ١٣١ية سورة طه آ] ) ٨٥( [
 . ٢٠سورة النساء آية ] ) ٨٦( [
 . ٢٣٧سورة البقرة آية ] ) ٨٧( [

  
  

 
)٣٢( 

 :ال جيوز منع املرأة من الرجوع إىل زوجها 
أَنْ يـنكحن أَزواجهـن إِذَا   فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُوهن   وإِذَا طَلَّقْتم النساَء:[قال تعاىل 

ظُ بِهوعي كذَل وفرعبِالْم مهنيا بواضررِ   تمِ الْـآخـوالْيو بِاللَّه نمـؤي كُمنكَانَ م نم   كُـمذَل  
ـَى لَكُم وأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ   ). ]٨٨[[( أَزك

 :الشذوذ اجلنسي 
وتذَرونَ مـا خلَق لَكُم ربكُم مـن    ،١٦٥-من الْعالَمني   أَتاْتونَ الذُّكْرانَ:[قال تعاىل 

 ). ]٨٩[[( أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ

أَئنكُم لَتأْتــونَ    ،٥٤-ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ :[قال تعاىل 
وند نةً مـْو ـَوم تجهلُونَ  النساِء  الرجالَ شه  ). ]٩٠[[( بـلْ أَنتـم ق

 :الزنا 
مشرِك  لَا ينكحها إِلَّا زان أَو  الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيـةً أَو مشرِكَـةً والزانِيةُ:[قال تعاىل 

نِنيمؤلَى الْمع كذَل مرح٩١[[( و[ .( 

اللَّه إِلَّـا   اللَّه إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم  والَّذين لَا يـدعونَ مـع:[قال تعاىل 
 ). ]٩٢[[( بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما

 
 . ٢٣٢سورة البقرة آية ] ) ٨٨( [



 . ١٦٦ - ١٦٥سورة الشعراء آية ] ) ٨٩( [
 . ٥٥ – ٥٤سورة النمل آية ] ) ٩٠( [
 . ٣سورة النور آية ] ) ٩١( [
 . ٦٨رقان آية سورة الف] ) ٩٢( [

 
)٣٣( 

 :إكراه النساء على الزنا 
ـِف الَّذين:[قال تعاىل  فَضله والَّذين   لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مـن  ولْيستعف

لَكَتا ممم ابتونَ الْكغتبي الِ اللَّهم نم موهآتا وريخ يهِمف متملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانمي    أَيالَّـذ
عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِهن   آتاكُم ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِنْ أَردنَ تحصنـا لتبتغوا

 ). ]٩٣[[( للَّه من بعد إِكْراههِن غَفُور رحيم فَإِنَّ ا

 :عقوبة الزنا 
جلْـدة ولَـا تأْخـذْكُم    منهما مائَةَ   الزانِيةُ والزانِي فَـاجلدوا كُـلَّ واحد:[قال تعاىل 

[( من الْمـؤمنِني  بِهِمارأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ
]٩٤[ .( 

 :املتعة 
ـَات:[قال تعاىل  أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ   النساِء إِلَّا ما ملَكَت  من  والْمحصن

وا  لَكُمغتبأَنْ ت كُماَء ذَلرـا وم  عتمتـا اسفَم نيحافسم رغَي نِنيصحم كُمالوبِأَم   نهـنم بِـه مت
ـِه من بعد الْفَرِيضـة إِنَّ اللَّ ـُورهن فَرِيضةً ولَا جناح علَيكُم فيما تراضيتم ب ه كَـانَ  فَآتوهن أُج

 )]٩٥[[( عليما حكيما
 :االنفاق 

علَيهِن   لتضيقُوا  أَسكنوهن مـن حيثُ سكَنتـم من وجدكُم ولَا تضاروهن:[قال تعاىل 
 وإِنْ كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى 

 
 . ٣٣سورة النور آية ] ) ٩٣( [

 . ٢سورة النور آية ] ) ٩٤( [
 . ٢٤سورة النساء آية ] ) ٩٥( [

 
)٣٤( 



ضـَإِنْ أَر عن لَكُم فَآتـوهن أُجورهن وأْتمروا بيـنكُم بِمعـروف وإِنْ   يضعن حملَهن ف
 ) . ]٩٦[[( تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى

سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه لينفق ذُو سعة من :[قال تعاىل 
 ) ]٩٧[[( نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

 : ال جيوز إخراج الزوجة من بيت زوجها حىت تنتهي العدة

لعدتهِن وأَحصوا الْعـدةَ    يـاأَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النسـاَء فَطَلِّقُوهن: ]قال تعاىل         
من بيوتهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَنْ يأْتني بِفَاحشة مبينة وتلْك حـدود    تخرِجوهنواتقُوا اللَّه ربكُم لَا 

ا  اللَّهرأَم كذَل دعثُ بدحي لَّ اللَّهرِي لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتي نم٩٨[[ ( و[ (  
 :مقدمات اخلطبة يف العدة 

فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء أَو أَكْننتم في أَنفُِسـكُم    ولَا جناح علَيكُم:[قال تعاىل 
  كُرونهن ولَكن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفًا ولَا تعزِموا عقْدةَعلـم اللَّه أَنكُم ستذْ

  مواالنكَاحِ حتى يبلُغَ الْكتـاب أَجلَه واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم مـا في أَنفُِسكُـم فَـاحذَروه واعلَ
 ).  ]٩٩[[( اللَّه غَفُور حليم   أَنَّ

 
 . ٦سورة الطالق آية ] ) ٩٦( [

 . ٧سورة الطالق آية ] ) ٩٧( [
 . ١سورة الطالق آية ] ) ٩٨( [
 . ٢٣٥سورة البقرة آية ] ) ٩٩( [

  

 
)٣٧( 

 الفصل الثاين 

 الزواج يف السنة

 :الترغيب يف الزواج 
  

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال : (( الصحيح عن اإلمام الصادق عليه السالم قال يف  – ١
السقط ليجيء حمبنطئاً على باب   أن  مكاثر بكم األمم غـداً يف القيامـة حىت  فإين  تزوجوا: 

 ). ]١٠٠[))( اجلنة قبلي   يدخل أبواي  ال حىت: اجلنـة فيقال له أدخل اجلنة فيقول 



الـالزق  : واحملبنطـئ  … العظيم البطن : باهلمز : احلبنطأ : (( اخلليل الفراهيدي   قال        
 ). ]١٠١[))( باالرض ، العريض 

 . يأيت أبواه   يعين أن السقط يكون الزقاً والزماً يف مكانه حىت

املُحبنطـىء  )) حمبنطأً على باب اجلنة   يظل(( يف حديث السقط : وقال ابن األثرياجلزري         
 ) . ]١٠٢[))( واحلَبنطَى القصري البطني … املُتغضب املستبطيء للشيء  -بـاهلمز وتركـه  –

: ه وآله قال رسول اهللا صلى اهللا علي: (( ويف الصحيح عن اإلمام الصادق عليه السالم قال  – ٢
 تزوجوا وزوجوا أال فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة

 
كتـاب   ١٤،وسائل الشيعة ج ٦ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠١فقيه كتاب النكاح باب من ال حيضره ال] ) ١٠٠( [

وقريب منه يف كرت العمال . بالياء والصحيح باهلمز ) إنّ السقط جييء حمبنطياً (وفيه  ٢من أبواب مقدمات النكاح ح ١النكاح باب
 . ٤٤٤٦٨و  ٤٤٤٢٧حديث 

 . ٣٣٤ص ٣العني للخليل ج] ) ١٠١( [
 .  ٣٢٠ص ١ج   حبنط: مادة   النهاية يف غريب احلديث البن األثري ] )١٠٢( [

  

 
)٣٨( 

ـا من شيء أحب إىل اهللا عز وجل من بيت يعمر يف االسالم بالنكـاح ،  ، وم) ]١٠٣[( أيمة  
وما من شيء أبغض إىل اهللا عزوجل من بيت خيرب يف االسالم بالفرقة يعين الطـالق ، مث قـال  

  بغضـه   إن اهللا عز وجل إمنـا وكّد يف الطالق وكرر فيه القول مـن : أبو عبداهللا عليه السالم 
 ). ]١٠٤[))( الفرقة 

فيه العـرس ،   إن اهللا حيب البيت الذي: (( ويف الصحيح عن اإلمام الصادق عليه السالم  – ٣
 ). ]١٠٥[))( الطالق ، ومامن شيء أبغض إىل اهللا من الطالق   ويبغض البيت الذي فيه

تزوجوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : (( ويف اخلرب عن أمري املؤمنني عليه السالمقال  – ٤
لـد  فإن من سنيت التزويج وأطلبوا الو  من كان حيب أن يتبع سنيت فليتزوج: كثرياً ما كان يقول 

 ). ]١٠٦[))( فإين أكاثر بكم األمم غداً 

))( عن سنيت فليس مين   النكاح سنيت فمن رغب: (( ويف اخلرب النبوي املروي بني الفريقني  – ٥
]١٠٧[ .( 



ما مينع : عليه وآله   قال رسول اهللا صلى اهللا: (( الباقرعليه السالمقال   ويف اخلرب عن اإلمام – ٦
 ). ]١٠٨[))( ال اهللا يرزقه نسمة تثقل األرض بال إله إ  املؤمن أن يتخذ أهالً لعل اهللا أن

 
أي من سعادة املرء أن ختطب إليه بناته . يف األصل اليت ال زوج هلا بكراً أو ثيباً مطلقة أو متوىف عنها زوجها : األمي ] ) ١٠٣( [

 .وأخواته ، وال يكسدن 

 .٣٢٨ص ٥والكايف ج ١٠من أبواب مقدمات النكاح ح ١كتاب النكاح باب ١٤وسائل الشيعة ج] ) ١٠٤( [
 . ٥٤ص ٦الكايف ج] ) ١٠٥( [
 . ٢١٨ص ١٠٠البحار ج] ) ١٠٦( [
و                ١٣٤٤٨، والسـنن الكـربى للبيهقـي ح     ١٨٤٦، وسنن ابن ماجه ح  ٢٢٠ص ١٠٠البحار ج] ) ١٠٧( [

 . ٤٤٤٠٧، وكرت العمال ح  ١٣٤٤٩
، وسائل الشيعة كتاب النكاح  ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠١باب   كتاب النكاح  الفقيهمن ال حيضره ] ) ١٠٨( [

 . ٣من أبواب مقدمات النكاح ح ١باب 
  

 
)٣٩( 

ما بنِي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : (( قال   ويف اخلرب عن اإلمام الباقرعليه السالم – ٧
 ). ]١٠٩[))( اإلسالم أحب إىل اهللا تعاىل من التزويج   بناٌء يف

 )).من تزوج أحرز نصف دينه (( ويف اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قولـه  – ٨

 ). ]١١٠[))( اآلخر أو الباقي فليتق اهللا يف النصف : (( ويف خرب آخر 

الركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعني ركعة يصليهما : (( وعن اإلمام الباقرعليه السالم قال 
 ). ]١١١[))( أعزب 

وغري ذلك من األحـاديث الكثرية يف هـذا املوضوع واليت تنبئ عن قداسة الزواج يف األسـالم  
   .وأنه مما يقرب إىل اهللا سبحانه 

 :املهر 
 :املهر ما ترضى عليه الناس من قليل أو كثري ودل على ذلك 

: الصـداق  : (( عليه السالم قال)الباقر ( عن فضيل بن يسـار عـن أيب جعفرالصحيـح  – ١
 ) .  ]١١٢[))( ما تراضيا عليه الناس من قليل أو كثري فهذا الصداق 

 
، وسائل الشيعة كتاب النكاح  ٥ح ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠١باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ١٠٩( [

 .عن سنن البيهقي بطريق حسن  ٣١حتفة العروس ص : وقريب منه يف .  ٤اب مقدمات النكاح حمن أبو ١باب 



وسائل الشيعة كتـاب    ، ٤و ٣ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠١باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ١١٠( [
 .  ٤٤٤٣٣ح كرت العمال : وقريب منه يف .  ١٢و  ١١من أبواب مقدمات النكاح ح ١النكاح باب 

 . ٤٤٤٤٥كرت العمال ح .  ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٢باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ١١١( [
 . ٣٧٨ص ٥الكايف ج] ) ١١٢( [

  

 
)٤٠( 

املَهر مـا : (( عليه السالم قال )الصادق ( ويف الصحيح عن مجيل بن دراج عن أيب عبداهللا  – ٢
 ) . ]١١٣[))( درهم   أو اثنيت عشرة أوقيـة ونش أومخسمائـةتـراضى عليه الناس 

 ) :ص ( املَهر لزوجات النيب 

عليـه  )الصادق (   مسعت أبا عبداهللا: فقد جاء يف الصحيـح عـن معاوية بن وهب قال  – ٣
عشرة أوقيــة ونشـاً     ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل أزواجه اثنيت : (( م يقول السال

نصف األوقية عشرون درمهاً فكان ذلك مخسمائة درهـم ،    والنش  واألوقيـة أربعون درمهـا
 ).]١١٤[))(نعم : بوزننا ؟ قال : قلت 

مهر رسـول اهللا  : (( مسعت أبا عبد اللهعليه السالميقول : قال   ويف خرب عبيـد بن زرارة -٤
نساءه اثنيت عشـرة أوقيـة ونشاً ، واألوقية أربعون درمهاً ، والنش نصف   وآله  صلى اهللا عليه

 ).  ]١١٥[))( األوقية ،وهو عشرون درمهاً 

صلى اهللا عليه وآله ومل يزوج بناته على أكثر من ذلك كما قد جـاء   ومل يتزوج الرسول        
: قال أيب : مسعته يقول : عليه السالمقال )الصادق ( يف صحيحة محاد بن عيسى عن أيب عبد اهللا 

من بناته ، والتزوج شيئاً من ) سائر بناته خ ل ( ما زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله شيئاً (( 
 نسائـه على أكثر مـن 

 ). ]١١٦[))( اثنيت عشرة أوقية ونش ، واألوقية أربعون ، والنش عشرون درمهاً 

 
 .  ٣٧٨ص ٥الكايف ج] ) ١١٣( [

، ويف صحيح مسلم كتاب  ٢٧٠٠٠من أبواب املهور ح  ٤باب ، وسائل الشيعة كتاب النكاح  ٣٧٦ص ٥الكايف ج] ) ١١٤( [
 ).أن صداق زوجات النيب صلى اهللا عليه وآله إثنتا عشرة أوقية ونشاً وهو يساوي مخسمائة درهم (  ١٤٢٦النكاح ح 

 .  ٢٧٠٠٢من أبواب املهور ح  ٤وسائل الشيعة وسائل كتاب النكاح باب ] ) ١١٥( [

 ٦، واملصنف لعبـدالرزاق الصـنعاين ج   ٢٧٠٠٣من أبواب املهور ح  ٤ل كتاب النكاح باب وسائل الشيعة وسائ] ) ١١٦( [
 . ١٠٤٠٧و  ١٠٤٠٤ح
  



 
)٤١( 

 . هذا بالوزن القدمي واملهم اآلن أن نستخرجه باألوزان احلديثة كالغرام واملثقال 

 :حتويل األوزان 
 .غرام  ٣,٢٦٥= الدرهم 

 .يكون من الفضة والدرهم عادة 
 .غرام  ٤,٨٨٤= املثقال الصرييف 
 .غرام  ٣,٦٦٠= املثقال الشرعي 

  
 

 املثقااللصريقي                         =واملثقااللشرعي
  

 . 

 شرعي مثقال  =الدينار 

 املثقال الصرييف        = الدينار

 .درمهاً  ٤٠= األوقية 

 .مثقال صرييف  ٢٦,٦٦٦ =األوقية 
 .مثقال شرعي  ٣٥,٥٨٤= األوقية 
 .غرام  ١٣٠,٢٤= األوقية 

 :مقدار املهر ذه األوزان         
 .أوقية  ١٢,٥= املهر 
 .درهم من الفضة  ٥٠٠= املهر 
 .مثقال صرييف  ٣٣٣,٣٢٥= املهر 
 .مثقال شرعي  ٤٤٤,٨= املهر 
 ). ]١١٧[( غراماً من الفضة  ١٦٢٨= املهر 

 
  ٢و ج ٢٩٦ص  ٦ج   للتوسع انظر كتاب ما وراء الفقه للشهيد السيد حممد الصدر] ) ١١٧( [

  

 



)٤٢( 

يتفاخرون بكثرة املهور للنسـاء ويعتربون كثرة مهر الزوجة سـبباً    ولكن الناس صاروا        
ها سبباً ملهانتـها وضـعتها يف   حيـاا الزوجية ، ويرون قلة مهر  لعزا وكرامتها وتوفيقها يف

 .اتمع
املرأة قلـة مهرهـا ، ومـن      خالف ذلك متاماً فإنه يرى من يمن  االسالم  بينما يـرى        

 .شؤمها كثرة مهرها 
  :أفضل النساء 

))( أفضل نساء أميت أصبحهن وجهاً وأقلهن مهـراً  : (( وآله   عليه  عن الرسول صلى اهللا – ١
]١١٨[  .( 

 منر يقلةُ املَه: 
روي أن من بركة املرأة قلة مهرِها ومن شؤمها كثرة مهرِها : (( قال   وعن الشيخ الصدوق – ٢

 )((]١١٩[ .( 

من بركة املرأة خفة مؤنتها ، وتيسري والدا ، ومـن  : (( عن اإلمـام الصادق عليه السالم – ٣
 ). ]١٢٠[))( شؤمها شدة مؤنتها وتعسري والدا 

إن علياًعليه السالمتزوج فاطمة عليها السـالم علـى   : (( عن اإلمـام الصادق عليه السالم – ٤
 ) . ]١٢١[))( جرد برد ، ودرع وفراش كان من إهاب كبش 

  
 

 ٥، الوسائل كتاب النكاح باب ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٧باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ١١٨( [
 . ٤٤٥٦٨، وكرت العمال ح ٩من أبواب املهور ح 

الوسائل كتاب النكاح باب   ، ٢ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٩باب   لنكاحكتاب ا  من ال حيضره الفقيه] ) ١١٩( [
 . ٤٤٥٣٣، وكرت العمال ح  ١٠٤١٢ح  ٦املصنف لعبدالرزاق ج: وقريب منه يف .  ٨  من أبواب املهور ح ٥

 ٥لنكاح باب ، الوسائل كتاب ا ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٩باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ١٢٠( [
 . ٤٥٥٧٤كرت العمال ح : ، وقريب منه يف  ٣من أبواب املهور ح

 . ٢من أبواب املهور ح  ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ١٢١( [
  
  

 
)٤٣( 



زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فاطمة علـى  : (( وعن اإلمـام الصـادق عليه السالم  – ٥
 ). ]١٢٢[))( درع حطْمية تسوى ثالثني درمهاً 

جرد برد حبـرة ،  : كان صداق فاطمة عليها السالم ((   :عليه السالم قال  عن أيب جعفر – ٦
 ). ]١٢٣[))( ويفرشانه وينامان عليه   حطَمية ، وكـان فراشها إهاب كبش يلقيانه  ودرع

         :قال لعلي حني زوجه فاطمة   أنه  وعـن النيب صلى اهللا عليـه وآله – ٧
 ). ]١٢٤[)) ( أَعطها درعك احلُطَميةَ (( 

   :توضيح 
 .هو اخلَلق : اجلُرد 
 .ثوب خمطط : برد 

 .أي ثوب خلق عتيق انسحق مخله. ثوب يصنع باليمن : حبرة 
الثقيلـة  العريضة   حتطم السيوف أي تكسرها ، وقيل هي  الا  مسيت بذلك: حطَمية 

 ) . ]١٢٥[( وهي منسوبـة إىل بطن من عبـد القيس 

أين درعك : قال لعلي   أنه((  –رضي اهللا عنها –يف حديث فاطمة : " ابن األثري   وقال
وقيـل هـي   . العريضة الثقيلـة   هي: وقيل . أي تكسرها : هي اليت حتطم السيف )) احلُطَمية 
 ]١٢٦[" ( حطَمة بن حمارب كانوا يعملون الدروع   إىل بطن من عبد القيس يقال هلم  منسوبة

( 
 

 . ٤من أبواب املهور ح  ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ١٢٢( [

 . ٢٧٨ص ٥الكايف ج] ) ١٢٣( [
ح  ٣٥٥ص  ١١واملعجم الكـبري للطـرباين ج  ،  ٢١٢٦، وسنن أيب داود رقم  ٢٦٣ص  ٨االصابة البن حجر ج] ) ١٢٤( [

١٢٠٠٠. 
 . ٤٢ص ٦جممع البحرين ج] ) ١٢٥( [
 . ٣٨٧ص  ١النهاية البن األثري ج ] ) ١٢٦( [

  

 
)٤٤( 

 ) . ]١٢٧[( جلد الكبش قبل الدبغ : إهاب كبش  



السالم كان متواضعاً جداً حيث هو ثوب خلق ، ودرع ، وجلـد  فصداق فاطمة عليها   
 .كبش 

 :كثرة املَهر شؤم 
))( أما شؤم املرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهـا  : (( عليه السالم قال  عن اإلمام الصادق – ١
]١٢٨[ .( 

يف الدابة واملرأة والدار : أشياء   الشؤم يف ثـالثة: (( عن اإلمام الصادق عليه السالم قـال  – ٢
فشؤمها كثـرة عللها وســوء  : فشؤمها غالء مهرها وعسر ولدها ، وأما الدابة : فأما املرأة : 

 ). ]١٢٩[))( فشؤمها ضيقها وخبث جرياا : خلقها ، وأما الدار 

ولعل املراد بعسر ولدها أا ال حتمل وال تنجب بسهولة وتكون قليلة الولد كما دلت عليه الرواية 
 . اآلتية 

))( فأما شؤم املرأة فكثرة مهرها وعقـم رمحهـا   :(( الصادقعليه السالم قال وعن اإلمـام  – ٣
]١٣٠[ ( 
))( ال تغـالـوا مبهور النساء فتكون عـداوة  : (( وعـن أمري املؤمنني عليه السالم قـال  – ٤
]١٣١[ . ( 

 
مجع إهاب وهو اجللد وقيـل   –بضم اهلمزة واهلاء وبفتحهما  –اُألهب : وقال ابن األثري .  ٩ص ٢جممع البحرين ج] ) ١٢٧( [

   . ٨٤ص  ١النهاية ج   .بعده فال  إمنا يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما

 . ١١ح  من أبواب املهور ٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ١٢٨( [
 .١٩٩٥سنن ابن ماجه ح: وقريب منه يف . ١ح  من أبواب املهور ٥٢الوسائل كتاب النكاح باب] ) ١٢٩( [
 . ١ح  من أبواب املهور ٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ١٣٠( [
 . ١٢ح  من أبواب املهور ٥ئل كتاب النكاح بابالوسا] ) ١٣١( [

  

 
)٤٥( 

 :الزواج يزيد يف الرزق 
والصالحني مـن عبـادكُم وإِمـائكُم إِنْ     منكُم  وأَنكحوا الْأَيامى:[قال تعاىل         

هلفَض نم اللَّه نِهِمغاَء يوا فُقَركُون١٣٢[[( ي[  .( 

 .مجع أمي : أي الذين الأزواج هلم من الرجال والنساء : األيامى 



املرأة اليت ال زوج هلا وهي مـع ذلـك   )) األمي   بوار  وأعوذ بـك من: (( ويف الدعاء 
 .وجها اليرغب أحد يف تز

الذي الزوج له من الرجال والنساء ، يقال رجل أمي سواء : واألمي فيما يتعارفه أهل اللسان
 .كان تزوج من قبل أومل يتزوج 

بكراً كانت أوثيباً ، وإمناقيل للمرأة أمي ومل يقال أمية إلنّ أكثـر ذلـك   : وامرأة أمي أيضاً 
 ) . ]١٣٣[( للنساء فهو كاملستعار 

األ يم يف األصل اليت الزوج هلا ، بكراً كانت أو ثيباً ، مطلقة كانت :" وقـال ابن األثري
 ).  ]١٣٤[" ( أومتوىف عنها 

ترك التزويج   من: (( عليه السالمقال صبيح ،عن أيب عبد اهللا  بن  جـاء يف صحيحة وليد – ١
 ). ]١٣٥[))( خمافة العيلة فقد أساء باهللا الظن 

جـاء  ((   :قال   عليه السالم ) الصادق ( سامل ، عن أيب عبداهللا   ويف صحيحة هشام بن – ٢
تزوج ، فتزوج فوسع ) : له خ ل ( فشكا إليه احلاجة ، فقال   رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وآله

 ) . ]١٣٦[))( عليه 

 
 . ٣٢سورة النور آية ] ) ١٣٢( [

 . بتصرف .  ١٥ص  ٦جممع البحرين ج ] ) ١٣٣( [

 .  ٨٦ص  ١النهاية البن األثري ج ] ) ١٣٤( [

  كتاب النكاح  ، من ال حيضره الفقيه ١ح  ٣٣٠ص  ٥ج   أن التزويج يزيد يف الرزقالكايف كتاب النكاح باب ] ) ١٣٥( [
 . ١من أبواب مقدمات النكاح ح ١٠، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب١ح  ٢١٧ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٥باب 

 ١١ة كتاب النكاح باب، وسائل الشيع ٢ح   ٣٣٠ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب أن الزواج يزيد يف الرزق] ) ١٣٦( [
 . ١من أبواب مقدمات النكاح ح

  
  

 
)٤٦( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ويف صحيحة ابن القداح ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم – ٣
 ). ]١٣٧[))( اختذوا األهل فإنه أرزق لكم : (( 

إِنْ [يعـين )  ]١٣٨[))(اطلبوا الغنا يف هذه اآلية : (( وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  - ٤ 
 اللَّه نِهِمغاَء يوا فُقَركُونيهلفَض ن١٣٩[[ ( م[ .( 



 زوجوا أياماكم فإن اهللا حيسن هلم : (( وعن الرسول صلى اهللا عليه وآله  – ٥

 ). ]١٤٠[))( يف أخالقهم ، ويوسع هلم يف أرزاقهم ، ويزيدهم يف مروام 

ظنه باهللا عـز    من ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء: (( الرسول صلى اهللا عليه وآله  وعن – ٦
 ) . ]١٤١[]))( إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه من فَضله[اهللا عـز وجل يقولوجل ، إن 

قه بزوجة من سره أن يلقى اهللا طاهراً مطهراً فليل: (( وعـن الرسـول صلى اهللا عليه وآله  – ٧
 ). ]١٤٢[))( ، ومن ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء الظن باهللا عز وجل 

 
 ١٠١باب   كتاب النكاح  ، من ال حيضره الفقيه ٦ح  ٣٢٩ص  ٥ج   كتاب النكاح باب كراهة العزوبة  الكايف] ) ١٣٧( [

 . ٣لنكاح حأبواب مقدمات ا  من ١٠، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ٧ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج

 . ٩ص ٢٩اجلواهر ج] ) ١٣٨( [
 . ٣٢سورة النور آية ] ) ١٣٩( [
 . ٢٢٢ص ١٠٠البحار ج] ) ١٤٠( [
 ١٠كتاب النكاح باب  ، وسائل الشيعة ٥ح  ٣٣١ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب أن التزويج يزيد يف الرزق] ) ١٤١( [

 . ٢من أبواب مقدمات النكاح ح
، وسائل الشيعة كتاب النكاح  ٢ح ٢٣٨ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٥باب   كتاب النكاح  فقيهمن ال حيضره ال] ) ١٤٢( [
 . ٤من أبواب مقدمات النكاح ح ١٠باب

  

 
)٤٧( 

 ). ]١٤٣[))( الرزق مع النساء والعيال : (( وعن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال  – ٨

التمسـوا  ((        :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : عباس قال وعـن عبـداهللا بـن -٩
 ) .  ]١٤٤[))( الرزق بالنكاح 

نفاق فما يعتقده كثري من الناس من ترك التزويج خمافة الفقر واحلاجة وعدم متكنه من اإل
كانوا يقتلون أوالدهم   بعد الزواج ، كل ذلك يرجع إىل العقائد اجلاهلية واتمع اجلاهلي والذين

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ ]   خشية إمالق فقال سبحانه خطاباً هلم
 ) . ]١٤٥[[( قَتلَهم كَانَ خطْئًا كَبِريا

فـاتمعات احلديثة اليت تدعي التمدن تطبق األفكار اجلاهلية القدمية مـن حيث تشعر أو 
اليت حتل   ميةال تشعر وليس ذلك إالّ ألجل اإلحنطاط واإلحنراف عن العقائـد والقوانني اإلسال

 .مشاكل اتمع وترتفع به إىل الكمال والرقي والسعادة األبدية 



   :طلب الولد حىت مع الفقر 
كتبت إىل أيب احلسنعليه السالم إين اجتنبت طلب الولد منـذ : قال   عن بكر بن صاحل – ١

 مخس سنني ، وذلك أنّ أهلي كرهت 

 
 ١١الشيعة كتاب النكاح باب، وسائل  ٤ح  ٣٣٠ص  ٥باب أن الزواج يزيد يف الرزق ج   الكايف كتاب النكاح] ) ١٤٣( [

 ).تزوجوا النساء فإن يأتني باملال (  ٤٤٤٣١كرت العمال ح: ويف .  ٤من أبواب مقدمات النكاح ح

 . ٤٤٤٣٦وكرت العمال ح .  ١٢٤ص  ٢، جوامع اجلوامع للطربسي ج  ١٦٤١٩مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ١٤٤( [
 .  ٣١: سورة اإلسراء آية ] ) ١٤٥( [

 
)٤٨( 

: (( السالم إيلّ  إنه يشتد علي تربيتهم لقلت الشيء ، فما تـرى ؟ فكتب عليه: ذلك ، وقالت 
 ).  ]١٤٦[))( اطلب الولد فإنّ اهللا عز وجلّ يرزقهم 

ملّا لقي يوسف أخاه : (( سنان ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال   ويف صحيحة عبد اهللا بن -٢
إن : إنّ أيب أمرين وقال : كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي ؟ قال   أخي يا: قال له 

 ). ]١٤٧[))( استطعت أن تكون لك ذرية تثقل األرض بالتسبيح فافعل 

يكون له وِلْد يستعني م   أن  من سعادة الرجـل(( : وعن علي بن احلسني عليه السالم - ٣
 )((]١٤٨[  . ( 

أكثروا الوِلْد ((   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عليه السالم قال  وعـن أيب عبـداهللا -٤
 ). ]١٤٩[))( أكاثر بكم األمم غداً 

: (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ويف احلديث املرسل عن أيب عبد اهللا عليه السالمقال  -٥
 ). ]١٥٠[))( من سعادة الرجل الولَد الصاحل 

: (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ويف خرب السكوين عـن أيب عبد اللهعليه السالمقال -٦
 ). ]١٥١[))( إنّ الولَد الصاحل رحيانة من رياحني اجلنة 

 
من أبواب أحكام  ٣باب    الوسائل كتاب النكاح  ،  ٧ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١كتاب العقيقة باب  الكايف] ) ١٤٦( [

 . ١األوالد ح

 .١٠٣٨٩ح ٦واملصنف لعبدالرزاق ج.  ٤ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ١٤٧( [
 . ٢ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ١٤٨( [

 .٣ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ١٤٩( [



 . ٦ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ١٥٠( [
 .١٠ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ١٥١( [

 
)٤٩( 

 :الشاب يتزوج يف حداثة سنه 
ديث اليت حثت على الزواج املبكر يف حق الفتاة متعددة وأما الشـاب فيستفاد إن األحا

اآلمرة بالعفة والتحصن ، إلنّ زواج الشـاب يف   والروايات  ذلك مـن العمومـات لآليات
  تعددت  له حصناً منيعاً عن اإلحنـراف ، خصوصـاً يف زماننا هذا الذي  يكون  حداثـة سنه

لطف اهللا سبحانه به ، فقد جاء عن الرسول صلى اهللا   اليسلم منها إالّ منفيه وسائل اإلحنراف و
يا ويله ، يـا ويله ، : شاب تزوج يف حداثة سنه إال عج شيطانه   ما من: (( قال   عليـه وآله
 ). ]١٥٢[))( عصم مين ثلثي دينه ، فليتق اهللا العبد يف الثلث الباقي ! يـا ويله 

 :صالة املتزوج ونومه 
 العبادة مبا فيها الصالة ليس بكثرـا وكميتها إنمـا هي بنـوعيتها 

ومبا أن األعزب أقرب ما يكون إىل الشيطان واملتزوج قد يكون يف كثري من احلاالت   وحمتواها
 :عبادة املتزوج أفضل من عبادة األعزب فقد جاء   بعيداً عـن الشيطان لذلك تكون

ركعتـان يصليهما : ((   عليه السالم  قال أبو عبد اهللا: يف صحيحة ابـن القداح قال  – ١
 ). ]١٥٣[))( املتزوج أفضل من سبعني ركعة يصليهما أعزب 

 
 . ٤٤٤٥٤و  ٤٤٤٤١ال ح ، وكرت العم ٢٢١ص ١٠٠البحار ج] ) ١٥٢( [

  ١٠٢، من ال حيضره الفقيه كتاب النكاح بـاب   ١ح  ٣٢٨ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب كراهة العزوبة] ) ١٥٣( [
 . ٤٤٤٤٥وكرت العمال ح.  ١من أبواب مقدمات النكاح ح  ٢، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب  ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج

 
)٥٠( 

:  -ضمن حديث  -ويف صحيحة ابـن القـداح األخـرى عن أيب عبد اهللا عليه السالم – ٢
 ). ]١٥٤[))( رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم اره الركعتان يصليهما (( 

 :من سعادة الرجل الزوجة الصاحلة 
ل قــا : فقد جاء يف صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أيب جعفرعليه السـالم قـال    – ١

إذا أردت أن : (( قال اهللا عز وجـل    -يف احلديث القدسي  -رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 



جعلت له قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسداً علـى الـبالء   : واآلخرة   أمجع للمسلم خري الدنيـا
 ]١٥٥[))( صابراً ، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وحتفظـه إذا غاب عنها يف نفسها ومالـه  

.( 

))( الدنيا متاع وخري متاعها الزوجة الصاحلة : (( صلى اهللا عليه وآله قال   وعـن الرسـول -٢
]١٥٦[ .( 

))( وخري متاع الدنيا املرأة الصـاحلة  . الدنيا متاع : (( وعـن الرسول صلى اهللا عليه وآله  – ٣
]١٥٧[ .( 

بعـد االسـالم     ما استفاد امرء مسلم فائـدة : ((   اهللا عليه وآله قالالرسول صلى   وعن – ٤
أفضـل مـن زوجـة مسلمـة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها،وحتفظه إذا غاب عنها يف 

 .) ]١٥٨[))( نفسها وماله 
 

  ١٠٢الفقيه كتاب النكاح باب ، من ال حيضره  ٦ح  ٣٢٨ص  ٥ج   كراهة العزوبة  كتاب النكاح باب  الكايف] ) ١٥٤( [
 . ٢من أبواب مقدمات النكاح ح ٢، وسائل الشيعة كتاب النكاح باب  ٢ح  ٢٣٦ص  ٣ج

 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ١٥٥( [
 . ٢٢٢ص ١٠٠البحار ج] ) ١٥٦( [
 . ١٤٦٧صحيح مسلم كتاب الرضاع ح ] ) ١٥٧( [
 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ١٥٨( [

  
  

 
)٥١( 

ما أفاد عبد فائدة خرياً من زوجة صاحلة إذا رآها : (( وعـن اإلمـام الرضاعليه السالم قال – ٥
 ). ]١٥٩[))( سرته وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله 

 ]١٦٠[))( من سعادة املرء الزوجة الصاحلة : (( وعـن الرسـول صلى اهللا عليه وآله قال  – ٦
.( 

 :الزوجة أفضل من الدنيا 
جاء رجل إىل أيب عليـه  : (( عليه السالم قال  ففي صحيحة ابن القداح ، عن أيب عبد اهللا

وما أحب أنَّ يل الدنيـا وما فيهـا  : فقال أيب . ال: هل لك من زوجة ؟ قال : له   السالم فقال
أفضل من رجـل    تان يصليهما رجـل متزوجالركع: وأين بت ليلةً وليست يل زوجة ، مثّ قال 



: تزوج ذه ، مثّ قال أيب : أعزب يقوم ليله ويصوم اره ، مثّ أعطاه أيب سبعة دنانري ، مثّ قال له 
  ) . ]١٦١[))( اختذوا األهل فإنه أرزق لكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 :ترك التزويج 
: إنّ امرأة سألت أبا جعفرعليه السـالم فقالـت   : (( عن اإلمام الرضاعليه السالم قال 

. ال أريد التزويـج أبــداً  : عندك ؟ قالت   التبتل  وما: أصلحك اهللا إين متبتلـة فقـال هلا 
فلو كان يف ذلك فضل لكانت   إنصريف: فقال . الفضل ألتمس يف ذلك : ولم ؟ قـالت : قال 

 ). ]١٦٢[))( بالفضل   فاطمة عليها السالم أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها

 
 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ١٥٩( [

 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ١٦٠( [
، وروى صدره يف سائل الشيعة كتاب النكـاح   ٦ح  ٣٢٩ص  ٥ج   باب كراهة العزوبة  لنكاحكتاب ا  الكايف] ) ١٦١( [
 . ٤من مقدمات النكاح ح ٢باب
 .   ٢١٩ص  ١٠٠البحار ج ] ) ١٦٢( [

  

 
)٥٢( 

 :تزوج وإالّ 
ال ، : ألك زوجة ؟ قال : (( عكّاف) امسه ( صلى اهللا عليه وآله قال لرجل   فعن الرسـول – ١

 . يا رسول اهللا 

 . ال ، يا رسول اهللا : ألك جارية ؟ قال : قال 

 . نعم : قال   موسر ؟  أفأنت  :قال 

 .تزوج وإال أنت من املذنبني : قال 
 .تزوج وإال فأنت من رهبان النصارى : ويف رواية  – ٢
 ). ]١٦٣[))( تزوج وإال فأنت من إخوان الشياطني : ويف رواية ثالثة  – ٣

 :السعي يف التزويج 
أعزب ( من زوج أعزباً : (( ففي صحيحة مساعة بن مهران عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال  – ١

 .) ]١٦٤[))( كان ممن ينظر اهللا إليه يوم القيامة ) خ ل 



أفضل الشفاعات أن تشفع بني اثنني يف نكاح حىت : (( وعـن أمري املؤمنينعليه السالم قال  – ٢
 ). ]١٦٥[))( جيمع اهللا بينهما 

الثة يستظلون بظل عـرش اهللا يــوم   ث: (( عليه السالم قال  وعن اإلمام موسى بن جعفر – ٣
 ). ]١٦٦[))( ال ظل إال ظله ، رجل زوج أخاه املسلم أو أخدمه أو كتم له سراً   يوم  القيامة

 
، وكرت العمـال ح   ١٠٣٨٧ح ١٧١ص  ٦املصنف لعبدالرزاق ج: وأكثر تفصيالً يف .  ٢٢١ص  ١٠٠البحار ج ] ) ١٦٣( [

 . ٤٥٦٠٩و  ٤٥٦٠٢

 . ١من مقدمات النكاح ح ١٢وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٦٤( [
 . ١٩٧٥وسنن ابن ماجه ح .  ٢من مقدمات النكاح ح ١٢وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٦٥( [
 .٣من مقدمات النكاح ح ١٢وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٦٦( [

  

 
)٥٣( 

من أقــال  : أربعة ينظر اهللا إليهم يوم القيامة : (( وعـن اإلمام الصادق عليه السالم قال – ٤
 ). ]١٦٧[))( ،أوأعتق نسمة ، أو زوج عزباً )هلفانـاً خ ل ( نـادماً ، أو أغاث هلفان 

ومن عمل يف تزويج بني مؤمنني : ((   النيب صلى اهللا عليه وآله يف حديث طويل قال  وعن – ٥
من در يف قصر   امرأة  حىت جيمع بينهما زوجه اهللا عزوجل ألف امرأة من احلور العني كل

أو كلمة تكلم ا يف ذلك عمل سنة ، قيام ليلها ،   وياقوت ، وكان له بكل خطوة خطاها
 ). ]١٦٨[))( وصيام ارها 

 :السعي يف الفرقة بني الزوجني 
ومن عمل يف فرقة بني امرأة وزوجها كـان : (( ه قال عـن النيب صلى اهللا عليه وآل

واآلخرة ، وكان حقاً على اهللا أن يرضخه بـألف صخرة من   غضب اهللا ولعنته يف الدنيا  عليه
  نـار ، ومن مشى يف فساد ما بينهما ومل يفرق كان يف سخط اهللا عز وجل ولعنته يف الدنيا

  ). ]١٦٩[))(  واآلخرة ، وحرم اهللا عليه النظر إىل وجهه
 :العزاب 

 ). ]١٧٠[))( شرار موتاكم العزاب : (( عن الرسول صلى اهللا عليه وآله قال  – ١

: ، ويف رواية أخرى )) إن أراذل موتاكم العزاب :(( وعن الرسول صلى اهللا عليه وآله قال  – ٢
 ). ]١٧١[))( رذال (( 



 ). ]١٧٢[))( شرار أميت عزاا   : ((الرسول صلى اهللا عليه وآله قال   وعن – ٣

  
 

 .٤من مقدمات النكاح ح ١٢وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٦٧( [

 . ٥من مقدمات النكاح ح ١٢لشيعة كتاب النكاح باب وسائل ا] ) ١٦٨( [
 . ٥من مقدمات النكاح ح ١٢وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٦٩( [
 .٢٢٠ص ١٠٠هامش الوسائل عن املقنعة والبحار ج] ) ١٧٠( [
وقريب .  ٣حمن مقدمات النكاح  ٢، الوسائل كتاب النكاح باب  ٢٣٧ص  ٣ج  ١٠٢من ال حيضره الفقيه باب ] ) ١٧١( [

 . ٤٤٤٤٩و  ٤٤٤٤٨و  ٤٤٤٤٧كرت العمال ح : منه يف 
 . ٤٢ح ٢٢٢ص  ١٠٠البحار ج ] ) ١٧٢( [

  

 
)٥٤( 

 :عجلوا يف تزويج البنات 
))( من سعادة الرجل أن ال حتيض ابنتـه يف بيتـه   : (( عن الرسول صلى اهللا عليه وآله قال  – ١
]١٧٣[ .( 

  يا  :نزل جربئيل على النيب صلى اهللا عليه وآله فقـال :عليه السالم قال  عن اإلمام الرضا – ٢
إن األبكار من النساء مبنـزلة الثمر على الشجــر ،  : (( حممد إن ربك يقرئك السالم ويقول 

 دواء له إال اجتناؤه ، وإال أفسدته الشمس ، وغريته الريح ، وإن األبكـار إذا  الثمر فال  فإذا أينع
أدركن ما تدرك النساء فال دواء هلن إال البعول ، وإال مل يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسـول اهللا  

 صلى اهللا 

 ). ]١٧٤[))( عليه وآله املنرب فجمع الناس مث أعلمهم مـا أمـراهللا عـز وجل به 

وكذلك األبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس هلن دواء إال البعولـة  … : ويف الكـايف  – ٣
 ). ]١٧٥[))( الن بشر   وإالمل يؤمن عليهن الفساد

 :املرأة قالدة 
وليس للمرأة   إمنا املرأة قالدة فانظر ما تتقلد ،: (( عن اإلمـام الصادق عليه السالم قال 

خطرهـا الـذهب والفضـة ،    فأما صاحلتهن فليس  خـطر ال لصـاحلتهن وال لطـاحلتهن ،
))( فليس خطرها التراب ، التراب خـري منـها       طاحلتهنخري من الذهب والفضة ، وأما   هي

]١٧٦[ .( 

  



 
 . ١٢من مقدمات النكاح ح ٢٣كتاب النكاح باب  ٣٩ص ١٤الوسائل ج] ) ١٧٣( [

 . ٢٢٣ص  ١٦البحار ج] ) ١٧٤( [
 . ٣٣٧ص  ٥الكايف ج] ) ١٧٥( [
 . ١٦من مقدمات النكاح ح ٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ١٧٦( [

  

 
 )٥٧( 

 الفصل الثالث

 اختيار الزوجة

  
 : اختيار الزوج 

  
إن زيادة العدد الكمي للنساء على الرجال كما تقول به اإلحصائيات العاملية ممـا يقلـل   
  الفرص هلا يف هذا اال ، ولكن مع ذلك بالنسبة إىل الفتاة اليت تريد أن تقـدم علـى احليـاة  

الزوجية يف البداية ينبغي هلا أن تتوجه إىل اهللا سبحانه بنية خالصة وبانقطاع إليه وتدعوه أن يوفقها 
باعتبـار جماهلـا     إىل زوج صاحل يسعدها يف حياا الزوجية وتعيش حيـاة اإلطمئنان ، والبنت

 غريه ؛ وفرصها أضيق من الشاب حيث إذا تزوجت تكون حمكومة إليه وال ميكن هلا أن تفكر يف
 . فيجب عليها اللجوء إىل اهللا أكثر وتفويض األمر إليه 

وبالرغم من أن األحاديث ركزت على أمهية إختيار الزوجة أكثر من تركيزها على إختيار 
  أن السعادة الزوجية بل وسـعادة اتمـع    واقعية وهو  الزوج لعل ذلك يكشف لنا عن حقيقة
بيدها فعليها أن تستعمل قـدراا    موجود  السعادة العائليةوصالحه منوط بصالح املرأة فمفتاح 

الفنية واإلبداعية يف إصالح بيتها واحملافظة عليه ؛ فيكون جماهلا يف هذا اجلانب وتأثريها أكثر مـن  
 .الرجل ؛ فالبد للرجل عند الزواج من االهتمام باختيار شريكة حياته 

ت الباكر وال ميكن هلا أن تبـت يف العقـد إالّ   فوالية األب على البن  :أما بالنسبة للبنت 
 مبوافقته واملشاورة معه ، وباعتبار جتارب األب يف احلياة 

  
  



 
)٥٨( 

إالّ إذا كان الزواج يف صاحل ابنته، كل ذلك مما ميهد األرضية الصاحلة الختيـار فال يوافق 
ومع ذلك ينبغي للبنت إذا أرادت أن تتزوج أن ختتــار الـزوج   . الصاحل املوافـق هلا   الزوج

 .واملنصب  املتدين وال يكون نظرها على املال  الصـاحل املؤمن
 :الصفات احلسنة للزوج 

 : إلميان والتدين ا)  ١(         

  نفسه ويعطها حقوقها وال يظلمها ، ويكون مثل هـذا   فبهما ينصف الزوج زوجته من
إذا : (( فخراً هلا وألوالدها يف احلاضر واملستقبل ، وهذا ما عربت عنـه الروايـة القائلة   الزوج

 . )) .…جـاءكم من ترضـون خلُقَـه ودينه فزوجوه 

 :ق حسن اخلُلُ)  ٢(         
يكون حسـن    إن من أهم الصفات يف الزوج هو حسن اخلُلُق مع زوجتـه وأهله ؛ فقد        

األخـالق يف خـارج املرتل دون داخله ، إال أن األمهية الكربى حلسن اخللق هـو مـع أهلـه   
وزوجتـه لذلك ركز اإلسالم على هذه الصفة يف الـزوج عنـد أول اختيــاره يف الـزواج     

ذلك وتطويرها إىل األفضل واألحسن ، وقد تعددت اآليات والروايات   فيـه بعد واستمراريتها
 : يف ذلك 

 ]١٧٧[[ ( وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ:[خطاباً لنبيـه الكرمي صلى اهللا عليه وآله   تعاىل  قال        
 .( 

 )).إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق : (( الرسول صلى اهللا عليه وآله قـوله   وعـن – ١

 
  ٤: سورة القلم آية ] ) ١٧٧( [

 
)٥٩( 

البـر  : (( وقد جاء يف الصحيح عن عبداهللا بن سنان عن اإلمام الصادق عليه السالم قـال   – ٢
 ). ]١٧٨[))( وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعمار 

ومن الواضـح من هذه الصحيحة أن حسن اخللق مع البِر للوالدين والزوجة واألهل         
يعمران الديـار ، الن االنسان إذا حسن خلقه مع زوجته والزوجة حسنت خلقها مـع زوجها 



، ونتيجة ذلك هو طول   ، فـدارمها تعمر وتستقر ويعيشان يف انسجـام حىت آخر حيـاما
 .عمرمها وهذه نتيجة طبيعية

قال رسـول اهللا : (( ويف الصحيح عن حبيب اخلثعمي عن اإلمام الصادق عليه السالمقال  – ٣
أخالقاً املوطؤون أكنافـاً الذين يـألفون ويؤلفون   افـاضلكم أحسنكم: صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]١٧٩[))( وتوطأ رحاهلم 

اجلانب والناحيـة ، وهـذا مثل يضرب ، وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد   :األكناف 
 .والتذلل ، وفراش وطيء ال يؤذي جنب النائم 

 .وطيئة يتمكن منها من يصاحبهم وال يتأذى  اجلوانب ، أراد الذين جـوانبهم: واألكناف 
وباألخص الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته البد من تذلل كل واحد منهما لآلخر         

 .ويكون ليناً ويألف كل واحد اآلخر
 ). ]١٨٠[))( ال عيش أهنا من حسن اخللق :(( وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال  – ٤

))( مـن حسنت خليقته طابت عشرته : (( وعن اإلمـام أمري املؤمنني عليه السالم قال – ٥
]١٨١[ .( 

 
 . ٨كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ١٧٨( [

 . ١٦كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ١٧٩( [
 .عن علل الشرائع  ٣٨٩ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٠( [
 .عن غرر احلكم  ١٣٩ص ٣ميزان احلكمة ج] ) ١٨١( [

 
)٦٠( 

أقربكم مين : (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ـال وعن أمري املؤمنني عليه السالم ق – ٦
 ). ]١٨٢[))( جملساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخريكم ألهله 

أحسن الناس : ((صلى اهللا عليه وآله  رسول اهللا  قال: عليه السالم قال  وعـن أمري املؤمنني – ٧
 )]١٨٣[))(إمياناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ، وأنا ألطفكم بأهلي

ا الزوجية بل يكره للرجـل أن يزوج أبنتـه من رجـل سيء اخللق ألن ذلك ينعكس على حيا
. 



كتبت إىل أيب احلسن الرضا عليه : بشار الواسطي قال   فقد جـاء عن احلسني بن – ٨
))( ال تزوجه إن كان سيء اخللق : قال . إن يل قرابة قد خطب إيلّ ويف خلقه سوء :(( السالم

]١٨٤[ .( 

وال عجب حينئذ إذا عد حسـن اخللق من االميان بل ال يكمل إميان املؤمن إال مع حسن         
 .اخللق ، وأن حسن األخالق من العبادة 

إن : (( السالمقال عليه )الباقر ( يف الصحيح عن حممد بن مسلم عن ايب جعفر   جاء  فقد – ٩
 ). ]١٨٥[))( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً 

 ). ]١٨٦[))( اخللق احلسن نصف الدين :(( وعن الرسول صلى اهللا عليه وآله – ١٠

إن حسن اخللق : (( عليه السالم ويف الصحيح عن عبداهللا بن سنـان عن اإلمام الصادق – ١١
 ). ]١٨٧[))( يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم 

 
 . ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٢( [

 . ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٣( [
 . ١من مقدمات النكاح ح ٣٠الوسائل كتاب احلج باب ] ) ١٨٤( [
 . ١كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ٩٩ص ٢الكايف ج] ) ١٨٥( [
 . ٣٨٥ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٦( [
 . ٣٨٤ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٧( [

  

 
)٦١( 

 :والنتيجة احلاصلة من االخالق احلسنة هو         
 ]١٨٨[))( إن حسن اخللق ذهب خبري الدنيا واآلخرة :(( عن الرسول صلى اهللا عليه وآله  – ١٢
.( 

عليه  بعض أصحاب اإلمـام الصادق  عن: اخلرب اآليت  وتفسري حسـن اخللق ما جاء يف - ١٣
تلني : ما حد حسن اخلُلق ؟ قـال : قلت له : (( السالمعـن اإلمام الصادقعليه السالمقال 

 ). ]١٨٩[))( جناحك ، وتطيب كالمك ، وتلقى أخاك ببشر حسن 

 .معها تتمكن الزوجة أن تعيش معه عيشة سعيدة  وإذا اتصف الـزوج حبسن اخللق        
 :أن يكون كفواً هلا )  ٣( 

 . واملؤمن كفو املؤمنة ؛ فاإلشتراك يف اإلميان والعقيدة حيصل التكافؤ بينهما         



 :الكفو 
 ). ]١٩٠[))( الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار : (( عن اإلمام الصادق عليه السالم – ١

إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إالّ : (( عـن الرسـول صلى اهللا عليه وآله  – ٢
 ). ]١٩١[( ))تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 

خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، إالّ   مـن: (( عليه السالم  عن اإلمام البـاقر – ٣
 ). ]١٩٢[))( تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 

 
 . ٣٨٤ص ٦٨البحار ج] ) ١٨٨( [

 . ١٠٣ص ٢الكايف ج] ) ١٨٩( [
 . ٧من مقدمات النكاح ح ٢٨وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٩٠( [
، وسنن ابن  ١٠٨٥جلامع الصحيح للترمذي حا.  ١من مقدمات النكاح ح ٢٨وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٩١( [

 . ٤٤٧٠١، كرت العمال ح ١٣٤٨١، والسنن الكربى ح ١٩٦٧ماجه ح
اجلـامع الصـحيح للترمـذي    : وقريب منه يف .  ٣من مقدمات النكاح ح ٢٨وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٩٢( [
 . ٤٤٧٠٢، وكرت العمال ح ١٠٨٤ح
  
  

 
)٦٢( 

 النكاح رِق: 
فقد أرقها ،   النكاح رِق فإذا أنكح أحدكم وليدة: (( الرسول صلى اهللا عليه وآله   عـن – ١

 ). ]١٩٣[))( فلينظر أحدكم ملن يرق كرميته 

من زوج كرميتـه من شـارب مخر فقد قطع رمحهـا  : (( عليه السالم عن اإلمام الصادق – ٢
 )((]١٩٤[ .( 

 : التقوى وأثرها يف احلياة الزوجية )  ٤( 

ام يف املأكل واملشرب وعدم االعتداء علـى أعــراض   إن تقوى الزوج وورعه عن احلر
اآلخرين ولو بالنظر العادي البسيط ، له األثر الكبري يف حياته بشكل عـام ويف احلياة الزوجيـة  

  .حيث ذلك األثر جيده يف زوجته وأوالده .. خاص   بشكل
 :الوفاء من الزوج )  ٥( 



الرجـل وفياً خملصاً لزوجته وإن كان فقرياً خرياً هلا من أن يكون غنيـاً  وذلك أن يكون 
 .ولكنه غري ويفٍّ هلا 

 :أن يكون عاملاً )  ٦( 
اإلمـام  ( قال يل أبو عبـداهللا  : عن أيب محزة الثمايل قال   أو متعلماً يف العلوم الشرعية ؛

أحب أهل العلم ، وال تكن رابعاً فتهلك  أغـد عاملاً ، أو متعلماً ، أو: (( عليه السالم )الصادق 
 ). ]١٩٥[)) ( ببغضهم 

 
 .١٣٤٨١والسنن الكربى للبيهقي ح.  ٨من مقدمات النكاح ح ٢٨وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٩٣( [

 .١من مقدمات النكاح ح ٢٩وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ١٩٤( [
 . ٣العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء حالكايف كتاب فضل ] ) ١٩٥( [

  
  

 
)٦٣( 

يغـدوا  : (( مسعته يقـول  : عليه السالم قال ويف صحيحـة مجيـل ، عـن ايب عبداهللا 
 ). ]١٩٦[)) ( عاملٌ ، ومتعلّم ، وغثاء : الناس على ثالثة أصناف 

بالسـياط   لـوددت أن أصحايب ضربت رؤوسـهم : (( عن أيب عبداهللا عليه السالم قال 
 ). ]١٩٧[)) ( حىت يتفقّهوا 

سبباً يف جناة تلك الفتاة وخترج من الظلمات إىل النور بسببه ، وعلى   وقـد يكون الزوج
  وعباداا على الوجهة الشرعية اإلسالمية األقل أن يكون سلوكها 

  :قصة عجيبة 
علي شاه املغفور له صبية إمسها ضياء السلطنة اشتهرت يف الكمـال واملـال     كان لفتح

واجلمال فطلب فتح علي شاه من املرحوم الشيخ مال حسن يزدي صـاحب مهيج األحــزان  
  لك بأننا رعايا لسنا أهـالً ألن تـدخل  يزوج ضياء السلطنة من إبنه فلم يقبل واعتذر عن ذ  أن

واملعروف أن املرحـوم فتـح علي شـاه طلب من الفاضل القمـي  . بنات السالطني إىل بيوتنا
صاحب القوانني أن يزوج ولده إلحدى بناته وبعد إنقضاء الس طلب املريزا من اهللا تعاىل أنه إذا 

الدعاء وكان قـد    انتهى املريزا مـن.  كان ال بد من زواج إبين مع بنت السلطان فأمت ولدي
العاليـة أوالً عنـد     مث ذهبت ضياء السلطنة إىل العتبـات. غرق ولده يف حوض البيت ومات 



املرحوم السيد حممد مهدي ابن السيد علي الطباطبائي فأرسلت إليه أن يتزوجها فرفض ومل تصل 
 .  إىل ما تريد وكان السيد مهدي من أزهد زهاد العصر

 
 . ٤الكايف كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ح] ) ١٩٦( [

 . ٨كايف كتاب فضل العلم باب فرض العلم حال] ) ١٩٧( [
  

 
)٦٤( 

بعد ذلك طلبت بنت السلطان ضيـاء السلطنة من الشيخ حممد حسني صاحب الفصول   
يعرض عليه الزواج   شخصاً  أن يتزوجها فرفض الشيخ مث أرسلت بعد ذلك إىل السيـد األستاذ

  مـن   فأجاب بأن مصاريف بنت امللك كثرية وليس عندنـا إال الفقر والفاقه وال نتمكن  منها
تأمني مصاريفها فأرسلت إليه من جديد إنين ال أطلب شيئاً بل أنا مستعدة للصرف عليك وعلـى  

عائليت وزوجيت وأوالدي قد عـاشوا معي يف العسر والفقر والزم الوصـل    عيالك فأجـاب أن
إليه من جديد أن تبقى عند عيالك وكل الذي أريـده أن    هم وهذا قبيح فأرسلتلك أن حنيد عن

 ). ]١٩٩[  )( ]١٩٨[( أمحل إمسك فأىب السيد األستاذ حىت يئست بالكلية 

 :أن يكون باراً بوالديه )  ٧( 
 .وصوالً لرمحه حىت ينعكس ذلك على حياته الزوجية وتوفيقاته اإلهلية        

 :أن يكون قنوعاً )  ٨(         
جل إذا كانـت عنـده   يف رزقـه وعمله وزوجته وأهله ؛ فإن القناعة كرت ال يفىن ، والر        

 .قناعة يؤثر ذلك يف استقرار حياته الزوجية 
 :أن يكون حكيماً عاقالً )  ٩(         
يف تصرفاتـه وكالمـه فيظلل زوجته حبكمته ويعاجلها بعقله وصربه ويدفع عنها شـرور          

 احلماقة دوء اعصابه وحسن تصرفاته وعقالنيته ؛

 
 . ١٧ – ١٦قصص العلماء ص] ) ١٩٨( [

هؤالء العلماء اتهدون إمنا امتنعوا من الزواج من بنت الشاه ألم يروا أم أعال شأناً من امللوك وأم هم حكـام  )  ]١٩٩( [
 .على امللوك واملال وامللك ليس له أي فخر وعز يف اآلخرة بعكس العلم والعلماء فهم أعزاء يف الدنيا واآلخرة

 
)٦٥( 



فتعيش الزوجة هادئة البـال مطمئنة احلال حبسن اعماله وحكمته ؛ فاحلكمة ضالة املؤمــن ،   
من يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتـي خيـرا   يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء و:[  وكل ينشدها وهي نعمة إهلية

 ). ]٢٠٠[[ ( كَثريا

 :الزوج الذي تفتخر به الزوجة )  ١٠(         
ينبغي أن تتزوج الفتاة من الزوج الذي هي تفتخر به يف علمه وحسبه ونسبه وحبه وعطفه         

 وأا حباجة إليه أكثر مما هو حباجة   وتستظل حتت ظله ،

 . إليها أو يفتخر ا يف حسبها ونسبها ومجاهلا 

ينبغي للمرأة السعيدة أن تشعر أا ضعيفة حمتاجة إىل زوجها وتستمد قوـا مـن قوتـه            
 .وكرامتها من كرامته وتفتخر أن تكون زوجة له وأماً ألوالده

 .إىل غري ذلك من الصفات اليت تدخل حتت عنوان مكارم األخالق         
 :الصفات السيئة للزوج 

الرجال ممن يتصف بالصفات السيئة اليت تعكر مزاجها ودم يكـره للمرأة أن تتزوج من         
  :سعادا وهذه مجلة منها 

 :سيء اخللق )  ١( 
: ويدخـل فيه مجيع الصفات املذمومة ؛ فقد جاء يف صحيحة احلسني بن بشار الواسطي قـال  

: قه سوء ؟ قال إنّ يل قرابة قد خطب إيلَّ ابنيت ويف خلُ: عليه السالم كتبت إىل أيب احلسن الرضا
 ) ]٢٠١[))(التزوجه إن كان سيء اخللق (( 

 
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ] ) ٢٠٠( [

من أبـواب مقـدمات    ٣٠الوسائل كتاب النكاح باب   ، ١٣ح  ٢٥٤ص  ٣ج  ١٢٤الفقيه كتاب النكاح باب ] ) ٢٠١( [
 .  ١ح     النكاح

  
  

 
)٦٦( 

 .أي الذي يتشبه بالنساء :  املخنث)  ٢( 
 . الزنج)  ٣( 



))( إياكم ونكاح الزنج فإنه خلـق مشـوه     : ((عليه السالم قـال  فعـن أمري املؤمنني        
]٢٠٢[ .( 

 .  ألكرادا)  ٤(         

 .  اخلزر  ) ٥( 

ال تنكحـوا  : (( عليه السـالم قـال    ففي خرب علي بـن داود احلداد عـن أيب عبداهللا        
والسند واهلند والقند لـيس فـيهم   : فإن هلم أرحاماً تدل على غري الوفاء ، قال   الزنـج واخلزر

 ). ]٢٠٣[))( جنيب ، يعين القندهار 

 : اَألعرايب )  ٦(         

ويف احلديث . سكان البادية خاصـة الم مل يتفقهوا يف الدين   وهم: نسبة إىل اَألعراب 
 ). ]٢٠٤[))(  الدين فهو أَعرايب من مل يتفقه منكم يف: (( عن اإلمام الصادقعليه السالم

علـيكم بالتفقّـه يف   : (( عليه السالميقول  مسعت أبا عبداهللا: وعن مفضل بن عمر قال 
هللا مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ، ومل يزك ديـن اهللا وال تكونوا أعراباً ؛ فإنه من مل يتفقّه يف دين ا

 ). ]٢٠٥[)) ( له عمالً 

 .الفاسق بأي شكل من أشكاله ، وهـو يـدخل حتت عنوان سيء اخللق أيضاً)  ٧( 
 

 . ٤٤٦٩٤وكرت العمال ح .  ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٣١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٢( [

 . ٢من أبواب مقدمات النكاح ح ٣١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٣( [
 .٥٢ح ٣١ص ١الكايف ج] ) ٢٠٤( [
 . ٥٣ح ٣١ص ١الكايف ج] ) ٢٠٥( [

 
)٦٧( 

  :شارب اخلمر )  ٨( 
الوارة يف النهي عن تزويج شارب اخلمر كثرية جداً ، منها خرب ايب الربيع ، عن  واألخبار 

من شرب اخلمر بعـدما    : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : أيب عبد اهللا عليه السالم قال 
 ). ]٢٠٦[))( حرمها اهللا على لسـاين فليس بأهل أن يزوج إذا خطب 

من زوج كرميته مـن  : (( قال أبو عبد اهللا عليه السالم: حممد قال   بن  ومـرسل أمحد
 ).  ]٢٠٧[))( شارب مخر فقد قطع رمحها 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : ومرسل ابن أيب عمري ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 
 ).  ]٢٠٨[))( شارب اخلمر ال يزوج إذا خطب (( وآله 

: (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ومرسل العال، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 
 ]٢٠٩[))( … وإن خطب فال تزوجوه  –إىل أن قال  -شـارب اخلمر إن مرض فال تعودوه 

 .( 

 ). ]٢١٠[( إىل غري ذلك من األحاديث الناهية عن تزويج شارب اخلمر        

عنها مفاسد كبرية وكثرية جداً فمن إحنطاط   دتتول  ألن اخلمرة أم الكبـائر واليت        
 .األخالق إىل الزنا والسرقة وتدنيس الفروج وهتك األعراض بل وقتل النفس احملترمة 

 :وضيع األصل )  ٩( 
الزنا أو أن أمه   األصل ، كاملتولد من  وضيع  ينبغي للمرأة يف زواجها أن تتجنب الرجل

عاراً عليها وعلى أوالدها والعرق دساس والطبع يغلـب   أو اباه غري شريفني ؛ فإنه سوف يصبح
 .التطبع 

 
 .  ٢٥٠٨٣ح   من أبواب مقدمات النكاح ٢٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٦( [

 .  ٢٥٠٨١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٢٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٧( [

 . ٢٥٠٨٢ح   أبواب مقدمات النكاحمن  ٢٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٨( [
 . ٢٥٠٨٥ح   من أبواب مقدمات النكاح ٢٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٠٩( [
 . ٢٩واجلواهر ج ٢مصدر هذه الصفات يرجع فيها إىل العروة الوثقى ج] ) ٢١٠( [

 
)٦٨( 

 :الرجل الناشئ يف بيئة فاسدة )  ١٠( 
فإذا كان الرجل يعيش يف بيئة فاسدة من الناحية العقائدية أو الفكرية أو األخالقية وهـو  
متصف بذلك فإن هذا اإلحنراف سوف يربز وينعكس على مستقبل حياته الزوجية ويعكّر صفوها 

. 
 :البخيل  ) ١١( 
ن البخل يف النساء من الصفـات احلسنـة إال أنه يف الرجال من الصفات السيئة الذميمة إ

. 



 :املسرف املبذّر )  ١٢( 
 إن املبذرين جعلهم القرآن يف عداد إخوان الشياطني الذي جيب على 

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطنيِ )٢٦(ولَا تبذِّر تبذيرا:[تعاىل   يبتعد عنهم ، قالاإلنسـان أن 
 ). ]٢١١[[ ( وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا

التبذير واإلسـراف ويكـون يف     لى اإلنسـان أن يتجنب البخـل كمـا يتجنبفيجب عـ
ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسـط فَتقْعـد   :[قال تعاىل . حـالة الوسط 
 ). ]٢١٢[[ ( ملُوما محسورا

 :الزاين )  ١٣( 
أن تتزوج أن تتجنب الشاب املعروف بالزنا ؛ فإن الرجل الـزاين    تريد  ينبغي للفتاة اليت

سوف جير على زوجته العار واألمراض اخلطرية كاإليدز واألمراض الزهرية وغريهـا باإلضافـة 
 ددة باإلحنراف يف يـوم من األيـام ، ولن يقوم إىل أا سـوف تكون هي مه

 
 . ٢٧ - ٢٦: سورة اإلسراء آية ] ) ٢١١( [

 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ] ) ٢١٢( [
  

 
)٦٩( 

ى إِنه كَـانَ فَاحشـةً   ولَا تقْربوا الزن:[قال تعاىل . باحلقوق الزوجية هلا وهذا سبيل سيء 
 ). ]٢١٣[[ ( وساَء سبِيلًا

 .ومن كان هذا سبيله فال حياة سعيدة بينه وبني زوجته 
 :صاحب القمار )  ١٤( 

ياته بعد أن ضيع أوقاته يف اللـهو واللعـب   إذا كان الرجل هوايته القمار فلن يفلح يف ح
واإلسـتدانة    والذي هو من عمل الشيطان ؛ فإنه يف آخر املطاف سوف تصبـح ايتـه الفقر

 وكل ذلك ينعكس على حياته الزوجية ، 

 .والزوجة تتحمل القسط الوافر من نتائج قماره ولعبه وهلوه 
 :العاق لوالديه )  ١٥( 



يعرف لوالديه حقا وقد ضيعه ؛ فلن يعرف لزوجته حقا ولن يقوم مبسؤوليتها فـإن من ال 
، وألن عقوق الوالدين سوف تعجل له عقوبته يف الدنيا قبل اآلخرة ؛ فالفتاة إذا كانت تعرف أن 

تترك الزواج منه ، ولو مل تعلـم إال    هذا الشاب الذي تريد أن تقترن به عاق لوالديه ينبغي هلا أن
اجها منه فيجب عليها أن حتثه على بر والديه وصلتها وال جيوز هلا التغافل عـن ذلـك أو   بعد زو

صلته ما فإا هي خاسرة أيضاً كمـا    أو يقطع  تكون ال مسح اهللا هي السبب يف عقوقـه هلما
 .هو خاسر 
 :من كانت هوايته الرقص واخلالعة )  ١٦( 

الذي كانت هوايته الرقص واخلالعة واهلزل ؛ فإن زوجته لن تستفيد منه ولن فإن الشاب 
 .يتمكن أن حيقق هلا السعادة الزوجية 

 .إىل غري ذلك من الصفات السيئة واليت تدخل حتت عنوان سيء اخللق والفاسق
 

  . ٣٢: سورة اإلسراء آية ] ) ٢١٣( [
  

 
)٧٠( 

 :قبل اختيار الزوجة 
أن يتزوج ينبغي له يف البداية أن يتوجـه إىل اهللا سـبحانه بنيـة      الشباب  إذا أراد أحد        

 .صادقـة ويلتجئ إليه بـإخالص ويطلب منه أن يوفقه إىل املرأة الصاحلة اليت تسعده يف حياته 
 :أن يتزوج املستحبات ملن أراد 

 :فعلى الشاب قبل أن يتقدم ألي بنت وخطبتها  
بعد احلمد سورة يس ، وهاتان الركعتان غري   أن يصلي ركعتني ، واألفضـل أن يقرأ فيهما – ١

 .الركعتني ليلة الزفاف 
إذا : (( يه السالملقـال يل أبوجعفرع: قال   باملأثور وهو كما يف خبـر أيب بصري  الدعاء – ٢

ال أدري ، قال إذا هم بذلك فليصلي ركعتني وليحمد اهللا : قـلت   أحدكم كيف يصنع ؟تزوج 
اللَهم إني أُريد أَن أَتزوج فَقَدر لي من النِساِء أَعفَّهن فَرجاً ، وأَحفَظَهن لي : (( عز وجلّ مثّ يقول 

، وأعظَمهن بركَـةً ، وقَـدر لي ولَـداً طَيبـاً ، تجعلُـه   في نفِْسها و مالي ، وأَوسعهن رِزقَاً 
 ). ]٢١٤[))( صالحاً في حياتي وبعد موتي   خلَفاً



زقين زوجةً ، صاحلةَ ، ودوداً ، ولوداً ، شكوراً ، قنوعاً ، اللهم أر: (( أيضاً ويقول   ويدعو – ٣
غيوراً ، إن أحسنت شكرت ، وإن أسأت غَفَرت ، وإن ذكـرت اهللا تعاىل سـرت ، وإن أمرا 

وإن غضبت عليها أرضتين ، يا ذا اجلالل واإلكرام   أطاعتين ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ،
؛ فمن فعل ذلك أعطاه اهللا مـا سأل   ))ألك وال أجد إال ما قسمت يل أس  ، هب يل ذلك فإين

 )]٢١٥[ .( 

 
 ٣٥، والتهذيب كتاب النكاح باب  ٣ح  ٥٠١ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب القول عند دخول الرجل بأهله] ) ٢١٤( [
 . مع اختالف يسري .  ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٣كتاب النكاح باب  ٧٩ص ١٤، الوسائل ج ٣٦٣ص  ٧ج 

 . ٢٦٨ص ١٠٠البحار ج] ) ٢١٥( [
  
  

 
)٧١( 

وهـو  : باخلطوبـة    وهـو ما يعرف عنـد عامة الناس  )بالكسر ( ويستحب اخلطبـة  - ٤
 . اظهار مايدل على التزويج لتلك املرأة بقول أو فعل 

أقررت بامليثاق الذي أخذ اهللا ، امساك مبعروف أوتسـريح  : (( أيضاً  ويستحب أن يقـول - ٥
 ) .  ]٢١٦[))( باحسان 

 ). ]٢١٧[]( وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا:[قال تعاىل         

 .حق الصحبة واملضاجعة وبقية حقوق الزوجني : وامليثاق الغليظ         
 .املشاورة ملن يثق به ويأخذ مبشورته عندما يعرض له النصيحة - ٦
دد حول البنت اليت يريد أن يتزوج ينبغي للشـاب إذا كان عنده نوع من التر: االستخارة  – ٧

 .منها أن يستخري اهللا سبحانـه يف ذلك فترجـح له أحد األمرين من اإلقدام أو عدمه
 :أمهية اختيار الزوجة 

إن اختيـار الزوجة الصاحلة املثالية للشاب عندما يريد أن يتزوج هو من أصعب األمـور 
صفات محيـدة حسـنة     فيها  نبغي أن تتوفراليت يصطدم ا الشاب حني يقدم على الزواج ، وي

 .تساعده يف حياتـه الزوجية بل ومسرية حياته بكاملها
إن صـاحبيت  : عليه السـالم  ) الصادق ( قلت إليب عبداهللا : الكرخي قال   فعن إبراهيم

 . أن أتزوج   مهمت  هلكت وكانت يل موافقة ، وقد



 
 .  ٢٥١٧٩ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢١٦( [

 . ٢١سورة النساء آية ] ) ٢١٧( [

 
)٧٢( 

انظر أين تضع نفسك ، ومن تشركه يف مالك ، وتطلعـه علـى دينــك    : فقال يل (( 
واعلم أن كمـا    فإن كنت البد فاعالً ، فبِكراً تنسب إىل اخلري وإىل حسن اخللق ،  وسـرك ،

 :قال
 والغـرام  فمنهـن الغنيـمــة   شىت  خلقن  أال أنّ النساء

 الظـالم  لصـاحبــه ومنهـن   جتلى  إذا  ومنهن اهلـالل

 فليس له انتقام  )يغنب ( ومن يعثر    فمن يظفر بصاحلهن يسعد

 : وهن ثالث         

بِكر ، ولـود ، ودود ، تعني زوجهـا عـلى دهره لدنياه وآخرته ، وال تعني :  فامرأة
 .الدهر عليه 

 .تعني زوجها على خري  ال ذات مجال ، وال خلق ، والعقيم ، :  وامرأة
 ]٢١٨[))( صخابـة ، والّجـة ، مهّـازة ، تستقـل الكثري وال تقبل اليسري :  وامرأة

.( 

تيار الزوجة وأيـن يضـع االنسان نفسه ومن يشركه وهذه الرواية تكشف لنا أمهية إخ        
 .ويطلعه على اسـراره والبـد أن يتصف ذلك الشريك بصفات حسنة   يف حياته

 :مواصفات العروس الصاحلة 
وصفاا اإلجيابيـة كثرية واليت تؤدي إىل االستقامة يف احلياة الزوجية وتنعكس على استقرار 

  :وسعادة أوالدمها بل وسعادة اتمع وهي كما يلي الزوجني يف أنفسهما و سعادما 
 

  . ١من مقدمات النكاح ح ٦وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ٢١٨( [
  

 
)٧٣( 

  :كرم األصل للزوجة )  ١( 



 .بأن يكون أبواهـا صاحلني طاهرين عفيفني ومل تكن متولدة من الزنا أو شبهة
 ).]٢١٩[[(أُمك بغياياأُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوٍء وما كَانت :[قال تعاىل 

 .مبعىن أن من كـان أصلها عـريق من حيث األب واألم كيف تتهم باإلحنراف ؟
يارسول اهللا :  قيل! أيها الناس إياكم وخضراََء الدمن: (( البشر  سيد  ففي اخلرب عن – ١

 ). ]٢٢٠[))( املرأة احلسناء يف منبت السوء : وما خضراََء الدمن ؟ قال 

وإمنا جعلها خضراء الدمن ، تشبيها بالشجرة الناضـرة يف دمنـة   : قال الصدوق         
اإلبل والغنم من أبعارها وأبواهلا ، فرمبا ينبت فيهـا النبـات     تدمنه  البقرة ، وأصـل الدمن ما

 ). ]٢٢١[" ( احلسن 

ديث أا املـرأة احلسـناء يف   جاء يف احل)) إياكم وخضراء الدمن : (( وقـال ابن األثري 
  منبت السوء ، ضرب الشجرة اليت تنبت يف املزبلة فتجيء خضرة ناعمة ناضرة ، ومنبتها خبيـث 

 ). ]٢٢٢[" ( مثالً للمرأة اجلميلة الوجه اللّئيمة املنصب   قذر

اختاروا لنطفكم فإن اخلـال  : (( ويف اخلرب أيضاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  – ٢
 ). ]٢٢٣[))( أحد الضجيعني 

 
 . ٢٨سورة مرمي آية ] ) ٢١٩( [

 .٤٤٥٨٧وكرت العمال ح .  ٣٣٢ص ٥الكايف ج] ) ٢٢٠( [
 . ٢٨٧ص ٣جممع البحرين ج] ) ٢٢١( [
 .  ٤٠ص  ٢ج   النهاية البن األثري] ) ٢٢٢( [

 . ٢من أبواب مقدمات النكاح ح ١٣باب   الوسائل كتاب النكاح،  ٣٣٢ص ٥الكايف ج] ) ٢٢٣( [
  

 
)٧٤( 

ختريوا لنطفكم فـإن األبنـاء تشبه األخـوال  : (( عليه وآله   وعنـه صـلى اهللا – ٣
 )((]٢٢٤[  .( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : أيب عبد اللهعليه السالمقال ويف خرب السكوين ، عن  -٤
 ). ]٢٢٥[))( انكحوا األكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم : (( وآله 

 عليه وآله بكرم األصل للزوجة ملا لـه  فقد اهتم اإلسالم ورسوله الكرمي صلى اهللا        
من املدخلية يف احلياة الزوجية السعيدة ، وما يؤثر ذلك يف نشأة األوالد وصـالحهم على املدى 



البعيد والقريب ، والرجل الذي حيب أوالده عليه أن يهتم باختيار زوجتـه ؛ فإخوان الزوجـة  
، وال ينبغي للرجل الذي يريـد ان يتزوج أن يغتر والذين هم أخوال األوالد ، هلم تأثري يف أوالده 

اجلنسية ، وال ينظر إال إىل اجلمال اجلسدي فقط حـىت    وشهوته  جبمال املرأة وحيكّم عاطفتـه
 .وإن كان اصلها ومنبتها سيئاً 

 :وأنشدوا يف هذا املعىن قوهلم 
  
  

  
الغصن   عن وسأل
 ومنبته

تزوجت فكن  إذا
 حاذقاً

  

 :وقال بعضهم 

  )]٢٢٦[ ( 
وأول خبث القوم خبث 

 املناكح

وأول خبث املاء خبثُ 
 ترابه

  

  

باالهتمام   زواجهم  وقد أدرك ذلك العرب قبل اإلسالم وبعده ؛ فكانوا يوصون أوالدهم عند  
 يا بين ،ال : ( بالنسب ، قال صيفي بن أكثم لولده 

 
 . ٣٧ص ٢٩اجلواهر ج] ) ٢٢٤( [

، والسـنن الكـربى    ١٩٦٨وسنن ابن ماجه ح .  ٣ح  ٣٣٢ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب اختيار الزوجة] ) ٢٢٥( [
 .١٣٧٥٨للبيهقي ح 

 . ٥١٥ – ٥١٤املستطرف يف كل فن مستظرف ص ] ) ٢٢٦( [

 
)٧٥( 

 ]٢٢٧[)( فإن املناكح اللئيمة مدرجة للشرف   حيملنكم مجال النساء عـن صراحـة النسب ؛ 
( 

 .أي أن املناكح اللئيمة تذهب الشرف ومتيته         
 :وأا جتمع اجلمال اجلسدي وكرم األصل   حمبوبته  وقال أحد الشعراء يصف        

 )]٢٢٨[ ( 

  

مطهرة األثواب 
والعرض وافر

وعن كل مكروه من األمر 

مغرييةٌ ، كالبدر 
  سنة وجهها

هلا حسب زاك ، وعرض 



زاجر
ومل يستملها عن تقى اهللا 
 شاعر

مهذّب
ت البيض مل تلْق من اخلَفرا

 ريبة

  

 : أن تكون متدينة )  ٢(  

  وهي من أهم صفاا فإن تدين الزوجة ينعكس باإلجياب على األوالد وعلـى تربيتـهم  
قـال  : الصاحلة بل وحىت على الزوج واألسرة بكاملها ، فقد جاء يف خرب حممد بن مسلم قـال  

أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وآله يستأمره يف النكاح ، : (( عليه السالم)اإلمام الباقر ( أبوجعفر 
 .) ]٢٢٩[))( انكح وعليك بذات الدين ترِبت يداك : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ترِب الرجل ، إذا افتقر ، أي لصق )) عليك بذات الدين ترِبت يداك : " (( ري قال ابن األث
 . وقيل معناها هللا درك… إذا استغىن : وأترب . بالتراب

 
 . ٨٦املرأة املثالية يف أعني الرجال ص ] ) ٢٢٧( [

 .٨٧املرأة املثالية يف أعني الرجال ص ] ) ٢٢٨( [
صحيح مسـلم  : وقريب منه يف .  ٢ح  من أبواب مقدماته ٩باب   ، الوسائل كتاب النكاح ٣٣٢ص ٥جالكايف ] ) ٢٢٩( [

 . ٤٤٥٤٢و  ٤٤٥٤١، وكرت العمال ح ١٠٨٦، واجلامع الصحيح للترمذي كتاب النكاح ح  ١٤٦٦كتاب الرضاع ح 

 
)٧٦( 

 ) .  ]٢٣٠[" ( املأمور بذلك اجلد وأنه إن خالفه فقد أساء   وقيل أرادبه املثل لريى

ما أفاد رجل بعد اإلميان ، خرياً مـن : (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، أنه قـال   وعن
دين ، ومجال ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وحتفظه يف نفسها وماله إذا   امـرأة ذات

مرأة إني أعطيت فالناً خري الدنيا واآلخرة ، وهي ا: غـاب عنها ، وأوحي إىل موسىعليه السالم
 ) ]٢٣١[))(صاحلة 

املرأة املتدينة هلا األمهية العظمى يف حياة الرجل وسعادته ؛ فإن الرجل يكون يف راحــة          
أرضـية صـاحلة لإلجنـاب ،    ويسقط عنه عناء كثري ؛ فهو مطمئن منها ومن تصرفاا وتكون 

 .وينعكس تدينها يف تربيتها ألوالدها
 :أن تكون بِكراً )  ٣( 

 .بكون أبكاراً  أهل اجلنة ، واحلور العني  نساء  فقد مدح اهللا        



 ). ]٢٣٢[[( فَجعلْناهن أَبكَارا:[قال تعاىل         

 ). ]٢٣٣[[ ( فيهِن قَاصرات الطَّرف لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ:[  وقـال تعاىل        

اخلرب عن الرسول عليه أفضل الصـالة    كما جاء يف. وألن البِكر أحـرى باملوافقـة واإلتالف 
وأنشفه أرحاماً : (( ويف حديث آخر)). تزوجوا األبكار فإن أطيب شيء أفواهاً : (( والسـالم 

 ). ]٢٣٤[... ))( وأدر شيء أخالقـاً وأفتح شيء أرحاماً

 
   . ١٨١ص  ١ج   النهاية البن األثري] ) ٢٣٠( [

 .  ١٦٤٠٤حديث رقم   مستدرك الوسائل] ) ٢٣١( [

 . ٣٦سورة الواقعة آية ] ) ٢٣٢( [
 . ٥٦: سورة الرمحن آية ] ) ٢٣٣( [
، وكـرت العمـال ح    ١٠٣٤٢و ح ١٠٣٤١ح ٦املصنف لعبـدالرزاق ج : وقريب منه يف .  ٣٣٤ص ٥الكايف ج] ) ٢٣٤( [

 . ٤٤٥٤٩و  ٤٤٥٤٨و  ٤٤٥٤٧
  

 
)٧٧( 

هالّ تزوجت بِكـراً تالعبـها   : (( ثيباً   وقول الرسول صلى اهللا عليه وآله جلابر وقـد تـزوج
 ). ]٢٣٥[))( وتالعبك 

 :أن تكون ولوداً )  ٤( 
ا عارض مينعها مـن اإلجناب   مل يكن  اإلسالم على اختيار الزوجة الولود يعين اليت  حث  وقد

حبـاب كثـرة اإلجنــاب ، ومــا    الكثرية مبختلف اشكاهلا على است  كما دلت األحاديث
فقد جـاء يف صحيحة حممد بن مسلم ، عـن    ؛  اإلستحباب  يستعمل من موانع احلمل خالف

تزوجوا بكراً ولوداً ، : (( اهللا صلى اهللا عليه وآله   رسـول  قـال: أيب جعفرعليه السالمقـال 
 ). ]٢٣٦[))( مة والتزوجوا حسناء مجيلة عاقراً ، فإين أباهي بكم األمم يوم القيا

   .أن تكون املرأة ولوداً : اآلتية هي   وأول صفة حسنة ذكرا صحيحة جابر بن عبد اهللا
ذا كانت ولـوداً  إعلموا أنّ املرأة السوداء إ: (( وعـن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قال 

 ). ]٢٣٧[))( أحب إيلّ من احلسناء العاقر 

 :أن تكون ودوداً حتب زوجها) ٥( 



رزانة العقل ورجحانه فقد العدل واإلنصاف ويدل على   احملبة بني الناس من عالمات  إنّ شيوع
 جاء يف صحيحـة أيب بصري ، عن أيب جعفرعليه السالم 

 
 . وفيه فتاة بدل بكرا١٦٤٤٠، مستدرك الوسائل ح  ٣٧ص  ٢٩جواهر الكالم ج ] ) ٢٣٥( [

،    بأسانيد عديدة وألفاظ خمتلفة ، وسنن ايب داود ح ١٤٤٦حديث زواج جابر موجود يف صحيح مسلم كتاب الرضاع ح      
 . ٤٤٥٥٣وكرت العمال ح

ح          وقريب منه يف كـرت العمـال  .  ٢ح  ٣٣٣ص  ٥ج   ايف كتاب النكاح باب كراهية تزويج العاقرالك] ) ٢٣٦( [
 .٤٤٥٤٦و ٤٤٥٤٥

 . ٤٤٥٤٠كرت العمال ح : وقريب منه يف .  ٩ح ١١١من ال حيضره الفقيه كتاب النكاح باب ] ) ٢٣٧( [
  

 
)٧٨( 

: أوصين ، فكان مما أوصاه : إنّ اعرابياً من بين متيم أتى النيب صلى اهللا عليه وآله فقال له : (( قال 
 ). ]٢٣٨[))( حتبب إىل الناس حيبوك 

).  ]٢٣٩[))( جماملة الناس ثلث العقل: (( السالم قال ويف صحيحة مساعة عن أيب عبد اللهعليه 
الناس باجلميل والسياسة احلسنة ، هذا مع سائر الناس فكيف حينئذ بالزوجة مع   مع  أي املعاملة

 .   الزوج أو بالعكس

احلياة للسعادة الزوجية وبدون حمبة بينهما الميكن أن تكون   ماء  إن احملبـة بني الزوجني هي
منهما املوت على احلياة   واحد  سعيدة وإمنا تصبح احلياة بينهما حياة جحيم ، خيتار كل  حياة

سس يف فضالً عن الفراق والطالق ، لذلك جعـل القرآن الكرمي احملبة بني الـزوجني من أهم األ
 .احلياة الزوجية وحالة الطمأنينة والسكون

 ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً:[قال تعاىل
 )]]٢٤٠[ . ( 

 ]٢٤١[]( عربا أَترابا)٣٦(فَجعلْنـاهن أَبكَارا  )٣٥(إِنا أَنشأْناهن إِنشـاًء :[   وقـال تعـاىل
.( 

ـَروب :  والعرب وهي املرأة احلسناء املتحببة إىل زوجها ، والعاشقة له أو املتحببة إليه . مجع ع
 .املظهرة له ذلك 



هن الشكالت بلغة : العواشق ، وقيل : ، وقيل   املُغتلمات: الغنِجات ، وقيل :  وقيل العرب
 ). ]٢٤٢[( أهل مكة ، واملغنوجات بلغة أهل املدينة 

 
 . ١ح ٦٤٣ص  ٢ج   الكايف كتاب العشرة باب التحبب إىل الناس] ) ٢٣٨( [

 .٢ح  ٦٤٣ص  ٢ج   الكايف كتاب العشرة باب التحبب إىل الناس] ) ٢٣٩( [
 . ٢١: الروم آية ] ) ٢٤٠( [
 . ٣٧ – ٣٥: سورة الواقعة آية ] ) ٢٤١( [
 .تاج العروس بتصرف ] ) ٢٤٢( [

 
)٧٩( 

وجيمع ذلك مبالغتها يف حبها لزوجها مـع حسن صورا وحسن عشرا له ، واستعمال خمتلف 
 . األساليب لتوجه قلبه إليها وتفتح قلبها إليه 

من الصفات احلسنة   حمبة الزوجة لزوجها وأا  وكذلك حتدثت الروايـات املتعددة على أمهية
: (( عليه وآله أنه قال   ومن أسباب احلياة الزوجية السعيدة ، فعن الرسول صلى اهللاللزوجة 

 ). ]٢٤٣[))( تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األنبياء 

الصحيح عن جابر ، املتقدم ، أن من الصفات احلسنة للمرأة أن تكون وكما مسعت يف اخلرب 
 .ودوداً لزوجها 

 :أن تكون عفيفة )  ٦( 
شرفها ، وعفة املرأة هي العمـود    جيب أن تكـون املرأة عفيفة يف نفسها وحمافظة على

عفيفة ففي الفقري للحياة الزوجية وحىت لو كان الزوج منحرفاً فإنه اليرغب أن تكون زوجته غري 
إن : (( كنا عند النيب صلى اهللا عليه وآله فقال: قال   احلـديث الصحيـح عن جابر بن عبداهللا

 ). ]٢٤٤[))( … الولود ، الودود ، العفيفة : خري نسائكم 

مقدس بينها وبني زوجها تسيج به حياا الزوجية السـعيدة    رباط  ن الزوجةإن العفة م        
 .الرحبة والعطف واحلنان ، وعدم العفة مصراع من مصارع احلياة الزوجية  وتنشر عليها شآبيب

 
، وسنن  ٢٠٥٠، وسنن أيب داود ح ١٣٤٧٦و  ١٣٤٧٥، والسنن الكربى للبيهقي ح ١٦٤٣٧مستدرك الوسائل ح ] ) ٢٤٣( [

 . ٤٤٥٩٩، وكرت العمال ح  ١٨٤٦ابن ماجه ح

 . وفيه السترية العفيفة  ٦ح ١١٠الفقيه كتاب النكاح باب  ، ومن ال حيضره ٣٢٤ص  ٥الكايف ج] ) ٢٤٤( [
  



 
)٨٠( 

 : العفة أفضل العبادات 

 احليـاة   ويف  إنّ الشارع املقدس ركز على جانب العفة بشكل عام

خاص واهتم ا اهتماماً كبرياً ،وجعلها من أفضل العبادات اليت يتقرب ا العبد   بشكل  الزوجية
 :إىل اهللا تعاىل ، وإليك بعض النصوص يف ذلك

ما عبد اهللا بشيء أفضـل  : (( ففي صحيحـة زرارة ، عن أيب جعفرعليه السالم قال  - ١      
 ). ]٢٤٥[))( من عفة بطن وفرج 

أفضل العبـادة عفّـة الـبطن    : (( قال أبو جعفرعليه السالم: ويف صحيحة سدير قال  -٢      
 ). ]٢٤٦[))( والفرج 

كان أمـري  : (( ويف خرب عبد اهللا بن ميمون القداح ،عن أيب عبد اللهعليه السالم قال  -٣      
 ). ]٢٤٧[))( أفضل العبادة العفاف : املؤمنني صلوات اهللا عليه يقول 

وكان أمرأة علوية ذات فقر مدقع وكان يف . ينقل انه حدث غالء شديد :  العفيفةاملرأة         
ما ، جاءته املرأة وطلبت منه قليالً من احلنطة ، كان ذلك الرجل   جوارهم رجل حداد غين نسبة

منحرفاً ، لذا راودها وطلب مباشرا فلم جتبه املرأة وذهبت ، صربت ثالثة أيــام مل تتحمـل   
أطفاهلا فعادت إليه ثانية ومسعت منـه اجلواب السـابق ؛ فهتـزت وارجتفـت ،   مشاهدة جوع 

لكنها كانت جمربة يف املرة الثالثة ، فقالت أنا مستعدة لطلبك ولكن بشرط وهو أن تأخـذين إىل  
أخـذها إىل  . من الطبيعي أن أخذك إىل مكان ليس فيه أحد : قال . مكان ليس فيه إال أنت وأنا 

 .ألنك مل تف بعهدك : لم ترجتفني ؟ قالت : قال . لوحدها فرآها ترجتف غرفة يف البيت 
 .ليس هنا أحد : قال         

 
 . ١ح  ٧٩ص  ٢الكايف كتاب النكاح باب العفة ج ] ) ٢٤٥( [

 .٢ح  ٧٩ص  ٢الكايف كتاب النكاح باب العفة ج ] ) ٢٤٦( [
 .٣ح  ٧٩ص  ٢الكايف كتاب النكاح باب العفة ج ] ) ٢٤٧( [

  

 
)٨١( 



ديه ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَ[وهناك ملَك رقيب عتيد. أيها التعيس إن اهللا هنا : املرأة   قالت        
يدتع يبق٢٤٨[]( ر[ .( 

 .-فالكالم الذي خيرج من القلب ينفذ يف القلب  -خاف الرجل         
نار شهوتك عين ، يطفيء عنك نار الدنيا واآلخرة كما أطفئت   أن  ادعـو اهللا: قـالت املرأة 
النـار    فكان يدخل يـده يف فـرن  .الدنيا مل تؤثر على هذا الرجل بعد ذلك   ينقل أن نـار

 ). ]٢٤٩[( املرأة للرجل   فالقانون لإلنسان هو ما قالته هذه. وخيرج احلديد احملترق واملذاب 

 : العزيزة يف أهلها )  ٧( 

   .كناية عن حسن خلقها والقيام مبسؤلياا يف منـزل أبيها
 : الذليلة مع زوجها ) ٨( 

إن خـري  : (( وقد ذكرا ذا الوصف ومدحتها به ، عدة روايات ، منها صحيحة جابر اآلتية 
رمبا يتصــور  )) . …الودود ، العفيفة ، العزيزة يف أهلها ، الذليلة مع بعلها نسائكم الولود ، 

البعض أن املرأة تكون ذليلة لزوجها هذا إجحاف يف حقها ومهانة هلا ورمبا يتصور البعض هذا أو 
غري صحيح الننا عندمـا ننظر إىل األمــور بدقـة ، وإىل    أكثر من ذلك، ولكن هذا التصور 

 :الزوجية نرى األمر غري ذلك ، فنقولمستقبل احلياة 
نفسه أو التذلل لبعض األفراد أو بعض اجلهات ممنوع منه وحمرم يف   إذالل اإلنسـان - ١       

 ،كما يف التذلل  الشرعية اإلسالميـة

 
 . ١٨سورة ق آية ] ) ٢٤٨( [

 . ٧٩ – ٧٨ص . عوامل السيطرة على الغرائز ] ) ٢٤٩( [

 
)٨٢( 

  واخلضوع للشيطـان ، بينما قـد يكون التذلل أو اإلذالل لبعض  واإلنقيادللطواغيت والظلمة  
من األمور املستحسنة واملرغوب فيه ؛ فاإلنقياد واخلضوع   األفـراد أو بعض اجلهات األخـرى

للمؤمنني مـن األشـياء     والتذلل هللا سبحانه ولرسوله وللوالدين من األمور الواجبة ، بل التذلل
  األمور املرغوب فيها ، وقد مدح اهللا أقواماً بأم أذلة على املـؤمنني أعـزة    املستحسنة ومـن

يـاأَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَـومٍ  :[الكافرين قال تعاىل   على
مؤلَى الْمع لَّـةأَذ هونبحيو مهبحيرِينلَى الْكَافع ةزأَع ٢٥٠[[ ( نِني[ .( 



مبعىن أا ال تستطيل وال تتكرب على زوجها وترى نفسها أقل : لزوجها   إنَّ تذلل الزوجة – ٢
تنقاد إليه كما ينقاد املرؤوس للرئيس والـولد للوالدين منه ، وأا بـأمس احلاجـة إليه ، و

خفض اجلنـاح كنـاية ) ."  ]٢٥١[]( واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة:] قـال تعاىل
واضع واخلضوع قوالً وفعالً مأخوذ مـن خفض فرخ الطائر جناحه ليستعطف عـن املبالغة يف الت

أرادت الغذاء من أمهاا ،   إذا  أمه لتغذيته ، ولذا قيده بالذّل فهو دأب أفـراخ الطيـور
فـاملعىن واجههما يف معاشرتك وحماورتـك مـواجهة يلوح منها تواضعك وخضوعك هلما 

 . وتذلـلك قباهلما رمحة ما 

 املطاوعة فهو   الذل مبعىن املسكنة ، وإن كان مبعىن  إن كان  ـذاه

 ). ]٢٥٢["( مأخوذ من خفض الطائر جناحه ليجمع حتته أفراخه رمحة ا وحفظاً هلا

 
   . ٥٤: املائدة آية ] ) ٢٥٠( [

 .٢٤: اإلسراء آية ] ) ٢٥١( [
 . ٨٠ص  ١٣امليزان يف تفسري القرآن للطباطبائي ج ] ) ٢٥٢( [

 
)٨٣( 

 :على قسمني : واحلاصل أن الذّل 
وهو يتناسب أن تتصف به الزوجة مع زوجها ؛ فإن الزوجة حباجة : الذل مبعىن املسكنة :  األول

أن تشعر نفسها قبل زوجها أا يف أشد احلاجة لألنسجام مـع زوجها وأن سعادا ومستقبلها 
مـرتبط به ، فالبد من إبراز ضعفها أمامه ، واملسكنة بأزائه ، وخفض جناح الذل قدامه ،كما 

عليه وحتميه وتدافع عنه ويربزالولد   يربز فرخ الطائر مسكنته وضعفه أمام أمه ،كي تغذيـه وحتنو
 . ضعفه ومسكنته وذله أمام والديه ؛ فكذلك الزوجة مع زوجها 

الذّل ذا املعىن فاألمر أوضح ؛ فإنّ الزوجة   كـان  فـإن: طاوعة الذّل مبعىن امل: الثاين 
وإن كـانت عـزيزة يف أهلها أويف نفسها وعندها من الصفات اجلمالية والكمالية واملاديــة  

إليـه ، وتشـمله     الشيء الكثري ، ولكن يلزمها أن ختفض جناح الذّل لزوجها وتطاوعه وتنقاد
كاخليمـة اليت تظله وتستـره رمحة منها إليه ،وقد جاء يف   تكون لهبرعايتها وحناا وعطفها و

  زوجها ، هي كـاألم  تعود خبري على: " بعض وصايا لقمان البنه حول املرأة الصاحلة هي اليت 



صغريهم ، وحتب ولد زوجها وإن كـانوا من غريها ،   وترحم  ،  الرحيم تعطف على كبريهم
 .  "والولد   واملال  ، مصلحة يف النفس واألهلجامعة الشمل ، مرضية البعل 
بالتذلل واالنقياد كما كان الطائر خيفض جناحه لفراخه الصغار وميده   وال يكون ذلك إالّ

إليــه    هي صاحبة البيت الذي يـأوي .. عليهم رمحة منه إليهم ، فالزوجة هي صاحبة العش 
فعليها مسـؤولية  .. املدرسة األوىل للطفل هي ..هي القاعدة األساسية لبناء األسرة .. الـزوج 

 .أحسن قيام   كربى جيب أن تقوم ا
  
  

 
)٨٤( 

  :متربجة مع زوجها )  ٩( 
خري نسـائكم الـيت  : (( لسالم قال كما يف صحيحة أيب بصري ، عن أيب عبـداهللا عليه ا

 ]٢٥٣[))( احلياء ، وإذا لبست لبست معه درع احلياء   خلعت له درع  إذا خلت مـع زوجها
.(   

سعيدة هي اليت تتمكن أن تفتح قلب   عيشة  فاملرأة املثالية اليت تريد أن تعيش مـع زوجها
الزوج وتثري أحاسيسه حىت   ما حترك عواطف  املفاتيح  زوجها وتدخل إىل أعماقه ومن تلك

يف زوجته ،   ويبصره  ينجذب إليها والزوجـة تنجذب إليه ، هو مـا تقع عينه عليـه منها
املرأة ، ومـن طريقها أيضاً فالعني رائد القلب وعن طريقها تبدأ روح الرجل يف اإلجنـذاب إىل 

 .تنفر روحه عنها
 :وكان من وصايا نساء العرب لبعضهن 

 )).إياك أن تقع عني زوجك على شيء يستقبحه (( 

 : حصان على غري زوجها )  ١٠( 

 . كناية عن عفتها وسترها ، وقد تعددت الروايات يف مدح املرأة بذلك   وهو

أن من الصفات احلسنة للمرأة السعيدة أن حتافظ على عفتها وسـترها وال    الطبيعي  ومن
ومن عالمة حبها لزوجها هو صـيانة  . يتلذذ ا بكالم أو غريه   أن  تفسـح اال لغري زوجها

 .نفسها عن غريه



 :اليت تسمع قول زوجها )  ١١( 
اليت تسمع قوله وتطيـع  : (( بقولـه   يأيت يف صحيحة جابر بن عبد اهللاكمـا سـوف 

 )). أمره ، وإذا خال ا بذلت له ما يريد منها 

 
 .  ٢ح  ٣٢٤ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب خري النساء] ) ٢٥٣( [

 
)٨٥( 

إن املرأة الصاحلـة واليت تنظر إىل احليـاة عموماً وإىل احلياة الزوجية خصوصاً بعمق وأمهية ، هي 
يتحدث تكون كلها أذن واعية   فعندما  وأفكاره ورغباته  ومبشاعره  اليت تم مبا يقولـه زوجها

  قرارة  تشعره بأمهية مـا يطرحـه حىت وإن كـانت يفوسامعة ملا يطرحه ، وينبغي هلا أن 
يعرضها عليها ، البـد هلا من إظهار   اليت  نفسها عليه مالحظات ، وكذلك املطلب أو الفكرة

 .شوقها إليه واهتمامها به
 : اليت تطيع أمر زوجها )  ١٢( 

قال رسول اهللا   :عليه السالم قال )اإلمام الباقر ( كما يف صحيحة سدير ، عن أيب جعفر
إذا نظـر إليهـا     إنّ من القسم املصلح للمرء املسلم أن يكون لـه املرأة: (( صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٢٥٤[))( سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته 

يرجع إىل حقوقه الزوجية وال   خصوصاً فيما  على املرأة أن تطيع أوامـر زوجهـاجيب 
وينبغي هلـا  ) فإن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ( جيوز هلا املخالفة لزوجها إال يف معصية اهللا 

 .يؤدي إىل متتني حمبتها وعالقتها الزوجية ، حىت تسعد نفسها وزوجها   أن تطيعـه فيما
 :يت ال متانع زوجها إذا خال ا ال) ١٣( 

كنا عند : وهذه الصفـات العشر األخرية قـد دلت عليها صحيحة جابر بن عبداهللا قال 
الولود ، الودود، العفيفة ، العزيزة يف أهلها : إن خري نسائكم : (( النيب صلى اهللا عليه وآله فقال 
 ، الذليلة مع بعلها ، املتربجة مع

 
 .  ٥ح  ٣٢٧ص  ٥ج   باب من وفق له الزوجة الصاحلة  الكايف كتاب النكاح] ) ٢٥٤( [

 
)٨٦( 



زوجها ، احلَصان عـلى غريه ، اليت تسمع قوله ، وتطيع أمره ، وإذا خال ا بذلت له ما  
 ). ]٢٥٥[))( كتبذُّل الرجل   تبذَّل  يريد منها ومل

 : الزوجة الصاحلة )  ١٤( 

واآلخرة وال تعني الدهر عليه ، وقد تعددت الروايات   وهي اليت تعني زوجها على الدنيا
 :حول هذا املوضوع تقدم بعضها ، ومنها 

قـال رسـول اهللا   : صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أيب جعفرعليه السالمقال   – ١
إذا أردت أن أمجع للمسلم : (( قال اهللا عز وجل  -  دسييف احلديث الق  -صلى اهللا عليه وآله 

جعلت له قلباً خاشعاً ، ولساناً ذاكراً ، وجسداً علـى الـبالء صـابراً ،    : واآلخرة   خري الدنيا
 ). ]٢٥٦[))( وزوجـة مؤمنـة تسره إذا نظر إليها ، وحتفظـه إذا غاب عنها يف نفسها وماله 

الدنيا متاع وخري متاعها الزوجة : (( ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وآله أنه قال  -٢
 ). ]٢٥٧[))( الصاحلة 

عبد اهللا بن ميمون القداح ، عـن أيب عبـداهللا عليه السالم، عن آبائه عليهم وخرب  – ٣
فائدة بعد االسالم أفضـل    ما استفاد امرء مسلم: ((   قال النيب صلى اهللا عليه وآله: السالم قال 
تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وحتفظه إذا غاب عنـها يف نفسـها     مسلمة  من زوجة

 ).  ]٢٥٨[)( )وماله 

 
 . وفيه السترية العفيفة ٦ح  ١١٠، ومن ال حيضره الفقيه كتاب النكاح باب  ٣٢٤ص  ٥الكايف ج] ) ٢٥٥( [

 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٥٦( [
صحيح مسلم كتاب الرضاع : وقريب منه يف .  ١٦٤٠٠، ومستدرك الوسائل حديث رقم  ٢٢٢ص ١٠٠البحار ج] ) ٢٥٧( [
 . ١٤٦٧ح 
 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٥٨( [

  

 
)٨٧( 

ما أفاد : (( حلسن علي بن موسى الرضاعليه السالمقال بن حيىي ، عن أيب ا  وخرب صفوان  – ٤
))( عبد فائدة خرياً من زوجة صاحلة إذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته يف نفسـها ومالـه   

]٢٥٩[ .( 



 ]٢٦٠[))( من سعادة املرء الزوجة الصاحلة : (( عليه وآله قال وعـن الرسـول صلى اهللا – ٥
.( 

 الزوجة الصاحلة : من السعادة : (( وعن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قال  -٦

علـيهم  [واخللطاء الصاحلون ، ورزق املرء يف بلده ، واحلـب آلل حممـد   ، والبنـون األبرار ، 
 ). ]٢٦١[] ))( السالم

 ) ]٢٦٢[))( الزوجة الصاحلة أحد الكسبني : (( وعن أمري املؤمنني عليه السالمأنه قال  -٧
الزوجة الصاحلة ، واملسكن : من سعادة املرء املسلم : (( وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  -٨

 ).  ]٢٦٣[))( الواسع ، واملركب اهلينء ، والولد الصاحل 

حقاً إن املرأة الصاحلة هي السعادة فإذا وفـق الرجل ملرأة صاحلة فقد سعد يف احلياة الدنيا         
الراحـة    مـن   اليت يالقيها ون وختف عندما يرجع إىل البيت وجيد  وكل املصاعب واملتاعب

يثلج صدره ، وبعكسه الرجل الذي يقترن بزوجة سـوء فإنه مهما حتصـل   واإلنس واحلنان ما
 .على زخارف احلياة الدنيا فإنه ال يسوى شيئاً أمام النكد الذي يالقيه من زوجته

 
 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٥٩( [

 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٦٠( [
 . ٢١٤حتفة العروس ص: وقريب منه يف .  ١٦٤٠٦مستدرك الوسائل ح ] ) ٢٦١( [
 .٤٤٤٥٠، وكرت العمال ح  ١٦٦٤، وسنن أيب داود ح  ١٦٤١٦  مستدرك الوسائل ح] ) ٢٦٢( [
   . ١٦٤٠٨و  ١٦٤٠٢مستدرك الوسائل ح ] ) ٢٦٣( [

  

 
)٨٨( 

 : خري ما يكنـز 

أال أخربكم خبري مايكرت ؟ املرأة الصاحلة ، إذا ((   قال  عليه وآله أنهفعن النيب صلى اهللا 
 ).  ]٢٦٤[))( أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته   نظر إليها تسره ، وإذا أمـرها

 : وهن ثالث : (( يف خرب إبراهيم الكرخي املتقدم حيث قال  جاء  وقد      

بِكر ، ولود ، ودود ، تعني زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، وال تعني الدهر : فامرأة 
 )).عليه 

 :مجيلة )  ١٥( 



اء يج املرة البلغم ، واملرأة السوء  تقطع  املرأة اجلميلة: (( ليه السالماإلمـام الصـادقع  فعن - ١
 ).املرأة السوداء : ( ويف نسخة ).  ]٢٦٥[))( السوداء 

 .السمجة القبيحة الوجه : والسوداء 
إليه البلغم   كىش  أنه: وجاء يف اخلرب عن بعض أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم -٢

فاختذها فـإن ذلك يقطع البلغم : ال ، قال : قلت: أمـا لك جارية تضحكك ؟ قال : (( فقال
 )((]٢٦٦[  .( 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ال عليه السالم عن آبائه عليهم السالم ق الرضا  وعن اإلمام – ٣
 ).  ]٢٦٧[))( اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه ، فإن فعاهلم أحرى أن يكون حسناً (( عليه وآله 

 
 . ١٦٤١٣مستدرك الوسائل ح ] ) ٢٦٤( [

املرأة (     وفيه ١من مقدمات النكاح ح ٢١الوسائل كتاب النكاح باب  ، ٣٣٦ص  ٥ج   النكاحالكايف كتاب ] ) ٢٦٥( [
 .وما يف الكايف لعله هو الصحيح ) السوداء 

 .٢من مقدمات النكاح ح  ٢١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٢٦٦( [
،  ١١١٠ح ١١جم الكبري للطـرباين ج ، واملع ٤ح   النكاح  من أبواب مقدمات ٢١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٦٧( [

 . ٣٤٧٤رقم  ١١ص ٧، وتاريخ بغداد للخطيب ج ٦١١٣واملعجم األوسط ح

 
)٨٩( 

النظر : ثالث جيلني البصر : (( عليه السالم قال)الكاظم ( أيب احلسن األول   وعن – ٤
 ). ]٢٦٨[))( إىل اخلضرة ، والنظر إىل املاء ، والنظر إىل الوجه احلسن 

استرضع لولدك بلنب احلسان ، وإياك والقباح ، : (( السالم قال  وعن أيب جعفرعليه – ٥
    ). ]٢٦٩[))( فإنّ اللنب قد يعدي 

  عليكم بالوضاء من الظؤرة: (( ويف صحيحة زرارة عن أيب جعفرعليه السالم قال  -٦
 ). ]٢٧٠[))( فإنّ اللنب يعدي 

 .لةأي مجي.وضأَت فهي وضيئة :يقال . احلُسن والبهجة: الوضاءة 
 .مجع ظئر وهي املرضعة غري األم : الظؤرة 

 .فإذا كان يف املرضعة اليت هي غري األم ينبغي أن تكون مجيلة ففي األم من باب أوىل 
  :بيضاء )  ١٦( 



))( من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امـرأة بيضاء : (( عليه السالم   فعن اإلمام الرضا
]٢٧١[ .( 

))( إين جربت جواري بيضاء وادماء فكان بينهن بون : ((   وعن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال
]٢٧٢[ .( 

 . أي بينهن مسافة وفرق بعيد 

 
النظر : ( عن جابر  ٤٤٤٢١، ويف كرت العمال ح ٥ح  النكاح  من أبواب مقدمات ٢١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٦٨( [

 ).إىل املرأة احلسناء واخلضرة يزيدان يف البصر 

 .١ح   من أبواب أحكام األوالد ٧٩اب الوسائل كتاب النكاح ب] ) ٢٦٩( [
 . ٢ح   من أبواب أحكام األوالد ٧٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٧٠( [
 . ١من مقدمات النكاح ح ٢٠الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٢٧١( [
 .  ٥ح  ٣٣٥ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٢٧٢( [

  

 
)٩٠( 

 : مسراء )  ١٧( 

عجزاء ، مربوعة ، فـإن    ،  ، عيناء  مسراء:   تـزوج: (( فعن أمري املؤمنني عليه السالم
 ). ]٢٧٣[))( كرهتها فعلي الصداق 

مسراء ، عيناء ، عجزاء ، مربوعة ، فإن كرهتها فعلي مهرها : تزوجوا :(( ويف لفظ آخر 
 )((]٢٧٤[ .( 

واألماكن مجال املرأة يف أعني الرجال خيتلف الختالف األذواق واحلضارات والثقافات بل 
وتوجد فروق حضارية متعـددة يف النظـر إىل اجلمـال    : ( واألزمنـة قـال بعض الكتـاب 

اجلسمي ، فنظرة احلضارة الفرعونية إليه غري نظرة األغريق ، وهاتان النظرتـان ختتلفان عن نظرة 
من الفُرس ، أما العرب الشعراء فلهم وجهة نظر أخرى ختتلف يف جانب أو تتفق يف آخر مع كل 

 .تلك النظرات 
يف نطاق احلضارة الواحدة يف حتديد ما جيذب الرجـال يف    فردية  بل وتوجـد فـروق

  اجلسد األنثوي ، فتختلف صور اجلمال يف نظر كل منهم ، من حيث تقدير طـول القامـة أو  
هـا  وبيـاض البشرة أو مسار  قصرها ، وامتالء البدن أو حنافته ، واستدارة الوجه أو استطالته ،



كما أن بعض الرجال يتوقون إىل السمراء ، وآخرون إىل الشقراء ، وطائفة حيبذون البيضاء . …
 )(]٢٧٥[ .( 

 :فبعض الشعراء مثل بشار بن برد يفضل السمراء ، فيقول 
 

 .  ١ح  ٢٤٠ص  ٣ج  ١١٠من ال حيضره الفقيه كتاب النكاح باب ] ) ٢٧٣( [

 .  ٢ح  ٣٣٥ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٢٧٤( [

 . ٧٤ – ٧٣املرأة املثالية ص ] ) ٢٧٥( [

 
)٩١( 

 كاملـاء فـي طيـب ويف لني          سوداء بـراقة  وغادة

 ). ]٢٧٦[( من عنرب باملسك معجون            هلاكأا صيغت ملن نا

 : عيناء ) ١٨( 

 .أي واسعة العينني مع كثرة سوادمها ومجاهلما 
 . أي ذات عجيزة : عجزاء )  ١٩( 

 ). ]٢٧٧[))( إذانكحت فانكح عجزاء : (( رضاعليه السالمويف اخلرب عن اإلمام ال

 .أي ال طويلة وال قصرية : مربوعة )  ٢٠(  
 : ذات شعر طويل )  ٢١(  

إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن : (( عليه وآله النيب صلى اهللا   فعن
 ). ]٢٧٨[))( وجهها فإن الشعر أحد اجلمالني 

حبيث أذهبت جبمالـه  وقـد أسرفت املرأة احلديثة يف قص شعرها وتلطيخه بأنواع األصباغ
 .وتقضي على أحد مجاليها ) بالكوافري ( الطبيعي بل وإتالف إصوله 

تبـارى الشعراء واألدباء من قدمي يف وصف مجال املرأة العربية ويعتربون طول شعرها   وقد
 .وسواده من األوصاف املميزة للمرأة اجلميلة 

 
 . ٧٧املرأة املثالية ص ] ) ٢٧٦( [

 .٣ح  ٣٣٥ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٢٧٧( [
 ١١٠كتاب النكاح باب   ، من ال حيضره الفقيه ٣ح   النكاح  من أبواب مقدمات ٢١النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٢٧٨( [
كـرت  : وكذلك موجود يف . من طبعة مشس الدين . ناقصة ) أحد اجلمالني ( فكلمة . وفيه خطأ مطبعي .  ٣ح  ٢٤٠ص  ٣ج 

 . ٤٤٥٢٨العمال ح



 
)٩٢( 

لكي تتعرف إىل ابنة عوف ) عصام ( أرسل احلارث بن عمرو ملك كنده امرأة يقال هلا   فقد
 .على أوصافها ملّا أخربه البعض بكماهلا ومجاهلا 
رأيت : ( فقـالت ) ما وراءك يا عصام :( وعندما عادت عصام استنطقها بالقول املأثور

 ). ]٢٧٩[)( …يزينها شعر حالك كأذناب اخليل .. كاملرآة املصقولة   وجهـاً

 .يعين شعر شديد السواد مثل ذيل اخليل لكثافته وطوله
 :قلة مهرها )  ٢٢( 

أفضل نساء : (( فقلة املهر يمن للمرأة وكثـرته شـؤم ، فعن الرسول صلى اهللا عليه وآله
 ). ]٢٨٠[))( أميت أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً 

أفضل نساء أميت أقلهن مهراً ، وأحسـنهن  : (( وعن الرسول صلى اهللا عليه وآله أنه قال 
 ) . ]٢٨١[))( وجهاً وعفة 

شؤمها كثرة   ومن  روي أن من بركة املرأة قلة مهرها:(( وعـن الشيـخ الصدوق قال 
 ). ]٢٨٢[))( مهرها 

املال ولـيس الصـداق     املرأة الصاحلـة اليت تنظر إىل العالقة الزوجية أعلى وأشرف من
واملهر قليالً كـان أو كثرياً إال جمرد حملل وأحد أجزاء امليثاق والعهد الذي يقع بني الرجل واملرأة 

ووزنـت    كفة  ضع الذهب يف؛ فاملرأة ال تقدر باملال فإن كانت صاحلة فلو وضعت يف كفة وو
  فإا أمثن من الذهب ، وما قيمة الذهب بأزائها ، واملرأة السوء التراب أفضل منها كما عـربت 

 عن 

 .ذلك بعض النصوص املتقدمة 
 

 . ٨٢املرأة املثالية ص ] ) ٢٧٩( [

 ٣٢٤ص      ٥ج   باب خري النساء  ، الكايف كتاب النكاح ٩من أبواب املهور ح  ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٨٠( [
 .  ٤ح 
 .  ١٦٥٣٣مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٢٨١( [

 . ٨  من أبواب املهور ح ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٨٢( [
  

 



)٩٣( 

 : خفة مؤنتها )  ٢٣( 

فة مؤنتها ، وتيسري والدا ، ومـن  من بركة املرأة خ: (( فعن اإلمام الصادق عليه السالم
 ). ]٢٨٣[))( شؤمها شدة مؤنتها وتعسري والدا 

من مين املرأة تيسري نكاحها ، وتيسري رمحهـا  : (( أمري املؤمنينعليه السالمأنه قـال   وعن
 )((]٢٨٤[ .( 

  تفكـر   واليت تتطلع إىل حياة سعيدة مع زوجها أن  املثالية  جيب أن تكون املرأة الصاحلة
 ،  وبركة وسعادة  من اول عقـد نكاحها مـع زوجها أن جتعل قدمها على زوجها قـدم خري

أن تتطلب عليه   وال يتحقق ذلك إالّ أن تتحمل العبء الذي يتحمله الزوج يف زواجه ، فبـدل
من الصداق الكثري وأثاث املرتل والشروط وتثقل كاهله بكثرة مؤنتها وتكـون سببـاً خلسارته 

ـ . وشقائه ه ينبغي هلا أن تفكر وتكون سبباً لسعادته اليت هي سعادا ، وحينئذ يكون قدومها علي
 .بركة وميناً 

صفات املؤمنات التقيات هو خفة املؤونة ، فعن اإلمام أمري املؤمنينعليه السالم يف   إن مـن
وحاجـام   –إىل أن قـال  -…منطقهم الصـواب ، وملبسهم االقتصاد : (( وصف املتقني 

 ). ]٢٨٥[))( …صربوا أياماً قصرية أعقبتهم راحة طويلة . خفيفة ، وأنفسهم عفيفـة 

 :اهلَينة اللَينة )  ٢٤( 
  واملتواضعة وعندها رفق بزوجها ومن يتعلق  ووقار  أي السهلة يف معاملتها وذات سكينة

 وال يوجـد عندهـا خشونة وعصبية يف   به ،

 
 .٣من أبواب املهور ح ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٢٨٣( [

 . ٤٤٥٧٧كرت العمال ح : وقريب منه يف .  ١٦٤٠٢ح  مستدرك الوسائل] ) ٢٨٤( [
 .من خطبة هلعليه السالمفي وصف املتقني . ج البالغة ] ) ٢٨٥( [

  

 
)٩٤( 

) امـرأة  ( وبكلمة أخرى ال تنسى على أا أنثى فكلمة . معاملتها لزوجها ومن تعاشره 
ين بـدورها الرقة ، واحلنان ، واللني ، والعطف ، والدالل ، واجلاذبية تعين أا أنثى ، واألنوثة تع

؛ فاإلنوثة عند املرأة تلعب دوراً كبرياً وأساسياً يف جذب الزوج إليها وإخضاعــه ، املـرأة ال   



  طريـق القوة واخلشونة واملخاصمة واجلدال ؛ فإن ذلك يـؤدي إىل   تتمكن على الرجل مـن
تستعمل املرأة معــه العاطفـة     عندما  حىت وإن كـان خمطئاً ، ولكنتصلب الرجل يف موقفه 

وكل ذلك يتوقف على مدى معرفة الزوجة ذا . يتجاوب ويتعاطف معها   واحلنان واألنوثة فإنه
واستعماهلا األساليب الناجحة ، ويف هذا اال يوجد عدد كبري من الزوجات الاليت عشـن    الفن

 .ني بدون تصادم وخالفمـع أزواجهن عشرات السن
 : املؤاتية لزوجها)  ٢٥( 

أي احلسنة املطاوعـة واملوافقـة لزوجها ، فعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : املؤاتية 
اخللطاء الصاحلون ، والولد البار ، والزوجة املؤاتية ، وأن يـرزق  : من سعادة املرء : (( أنه قال 

 ). ]٢٨٦[))( معيشته يف بلدته 

 هي الزوجة املبالغة يف طاعة زوجها واملتجاوبة معه : الزوجة املؤاتية 

، واملؤاتية كثرية اإلتيان إليه وأخذ خباطره ورغبـاته ، ويف حالة سوء التفـاهم والزعـل   
ملصاحلة والتنازل عـن موقفها حىت وإن كان يف قرارة نفسها هي املصيبة بينهما هي اليت تبادره با

؛ فـإن ذلك يدل على كياستها ولباقتها ، ويصدق عليها الزوجة املؤاتية كمـا    وهو على خطأ
 عربت عنها الرواية اآلتية

 
 .  ١٦٤٠٣مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٢٨٦( [

  

 
)٩٥( 

اليت إذا غضب زوجها مل تكتحـل بغمـض حـىت يرضـى     : املؤاتية :(( واليت تقول  
)((]٢٨٧[( 

 .أي أا ال تنام وال تغمض عينها حىت يرضى عنها زوجها 
 : الطيبة الريح )  ٢٦(      

: نسائكم خري : (( ويف خرب حممد بن سنان عن بعض رجاله ، عن اإلمام الصادق عليه السالم
الريـح ، الطيبـة الطبيخ ؛ اليت إذا أنفقت أنفقت مبعروف ، وإذا أمسكت أمسكت   الطيبة

 ).  ]٢٨٨[))( عمال اهللا وعامل اهللا الخييب واليندم   مبعروف ، فتلك عـامل مـن



الشم يلعب دوراً هاماً وكبرياً جداً للرجل ؛ فالرائحة الطيبة تقوي اجلاذبية األنثوية للمرأة اليت إن 
لـذلك . تثري الرجل ، وبعكسه الرائحة الكريهة فهي تنفر الرجل وتقضي على رغباته اجلنسية 

ة الروايـات الكثرية يف استحباب استعمال الطيب للرجال والنساء وباألخص يف حال  وردت
 .الزواج

 :الطيبة الطعام )  ٢٧( 
 قال رسول : يه السالمقال لمجيع ، عن أيب عبد اللهع  عمرو بن  ففي خرب

الطعام ، الطيبـة الريح ؛ اليت إن أنفقت   الطيبة: خري نسائكم : (( اهللا صلى اهللا عليه وآله 
اهللا   عامل، وإن أمسكت أمسكت مبعروف ، فتلك عامل من عمال اهللا و  أنفقت مبعـروف

 ).  ]٢٨٩[))( الخييب 

معرفة الزوجة للطبخ اجليد وإعداد الطعام املناسب لصحة الزوج واألوالد وأن   إننا نعرف أمهيـة
 مـن أسباب السعادة  اإلسالم كيف جيعل ذلك

 
 ٥ح  ٣٢٤ص  ٥الكايف كتاب النكاح باب خري النساء ج ] ) ٢٨٧( [

 . ٦ح  ٣٢٥ص  ٥باب خري النساء ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٢٨٨( [
 ٣ج  ١١٠باب   ، من ال حيضره الفقيه كتاب النكاح ٧ح  ٣٢٥ص  ٥باب خري النساء ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٢٨٩( [
 . ٤ح  ٢٤٠ص 

 
)٩٦( 

مبا كشفه علماء التتغذية يف هذا اال ، قال الدكتو   كلـه  للحياة الزوجية ، نعرف أمهية ذلك 
 : هوز ، أحد علماء التغذية 

العائلي ميكن أن تتوقف مباشرة على معرفة قضايا ) العش ( إنّ السعادة الزوجيـة مللكة هذا " 
، ومع أنّ سيدة البيت قد تعرف بالغريزة فائدة الطبخ اخلفيف لبعض   مامها اواهت  التغذيـة

للسهر على مقدرات سكان البيت   األغذيـة ؛ فعليها أن تدرك أيضاً أا احلارس املسلح جيـداً
 .كله ، وذلك باحملافظة على أكرب قدر من الفيتامينات القيمة واألمالح املعدنية 

من أية مهمة ، بل إنّ وظيفة كل سيدة بيت هي أن ختلق بنفسها صحـة إنّ هذه املهمة أعظم 
 –  دم صحة األسرة بفظاعة –يف املاضي  –األسـرة وحترسهـا ، فبعد أن كانت السيدة 



أصبح من الواجب على سيدة الدار يف هذا العصر أن تصلح أخطاء األجـداد ، وتعمل هلذه 
 ).  ]٢٩٠[ "(احلاضر وألجل املستقبل   الغايـة يف

 : ويقول أيضاً حول أمهية املطبخ وأن صحة األسرة مربوط باملرأة        

يف العامل كله ، وإنّ أصحـاب النظريـات   العديدة  تتواصـل يف املخابرإنّ األحباث اليت " 
املعروفـة يف املخرب ) املقدسة (      املبادئ –حىت اآلن  –الغذائية املدروسة اليعارضون 

حقـل (   الذي هو بني البيوت العديدة حيتفظ بكل ما جيعله حبق ) املطبخ ( املتواضـع املسمى 
بقـاء أسرا موضوع بني يديها   تعـرف بـأن  لبيت النبيهة اليت جيب أنلسيدة ا ) جتـارب 

تضع حداً له ، وهو الذي ميلك التأثري   ، وأن األطعمة اليت تصنعها حترض م رب األسـرة أو
لصحتهم اجلسمية والنفسية  –أو الطاحلة  –الكبري يف أفراد العائلة ، وخيتار هلم الطريقة الصاحلة 

 )((]٢٩١[ .( 

 
 . طبع دار النفائس  ٢٤ص   الغذاء يصنع املعجزات] ) ٢٩٠( [

 .  ٢٣ص   ابقنفس املصدر الس] ) ٢٩١( [

 
)٩٧( 

 :  احملافظة على نفسها يف غيبة زوجها)  ٢٨( 
املرأة الصاحلة واليت تريد أن تعيش احلياة السعيدة مع زوجها هي املـرأة الـيت أخلصـت    

اق اليت بينها وبينه فهي خملصة وأمينة ال ختونه يف نفسها ؛ فإا عرضــه  لزوجها وإلتزمت بامليث
فَالصـالحات  :(( وشرفـه ، واملرأة املثاليـة الوفية لزوجها قد مدحها الذكر احلكيم بقوله تعاىل

 ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح ات٢٩٢[))( قَانِت[ .( 

فـالزوجة الصاحلة هي اليت حتفظ الزوج عندما يغيب عنها يف نفسها وال ختونـه وقـد   
تعددت الروايات على لسان الرسول صلى اهللا عليه وآله وأهل بيته يف مدحها لتلك املرأة الصاحلة 

 .احلافظة لزوجها يف غيبته
قيل يــا أمـري     خري نسائكم اخلمس ،: (( عن اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم ما جاء

اهلينة اللينة ، املؤاتية ، اليت إذا غضب زوجها مل تكتحل بغمض حىت : املؤمنني ومـا اخلمس ؟ قال
يرضى ، وإذا غاب عنها زوجها حفظته يف غيبته فتلك عامل من عمال اهللا وعامل اهللا ال خييـب  

 )((]٢٩٣[ .( 



 : الزوجة عامل من عمال اهللا 

: اليت تتصف بالصفات احلسـنة    إن مـن الكرامـات اليت أعطاهـا اهللا للمرأة الصاحلة
، هـذه الصفات وغريها   نفسها ومالـهاهلينة اللينة ، املؤاتيـة ، اليت حتفظ زوجها يف غيبته يف 

من صفات الكرامة والعزة تصريها عامالً من عمال اهللا، وأي كرامة أعظم مـن هـذه الكرامـة    
وتصبح من عمال اهللا الذي هلم األجر والثواب مـن    ،  للزوجة اليت حتافظ على شرفها وناموسها

 .اهللا وعامل اهللا ال خييب 
 

 . ٣٤: سورة النساء آية ] ) ٢٩٢( [

حفضته (      املوجود يف طبعة اآلخند تصحيح الغفاري.  ٥ح  ٣٢٤ص  ٥الكايف كتاب النكاح باب خري النساء ج ] ) ٢٩٣( [
 ء ، بالظا) حفظته ( بالضاد وهو خطأ مطبعي والصحيح ) 

 
)٩٨( 

   :احملافظة على مال زوجها يف غيبته 
ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد االسالم أفضـل  :(( صلى اهللا عليه وآله قال فعن الرسول 

وتطيعـه إذا أمرها ، وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله   من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها
 )((]٢٩٤[ .( 

 :احلنون على األوالد واإلهتمام بتربيتهم )  ٢٩(  
نافلة القول احلديث عن أمهية دور األم يف تربية األوالد والعطف واحلنان عليهم ، إن   من

األوالد يف نشـأم وتربيتهم حيتاجون إىل أرضية صاحلة ينشأون فيها وحضن طاهر ينبـع منـه   
 .م الصاحلة يكتنفهم وليس ذلك إال األ  العطف واحلنان

الصاحلة اليت تتصف بأحسن الصفات ويف احلياة   الزوجة  اإلسالم ركز كثرياً على اختيار
الزوج من جانب واألوالد من جانب : يوجد عمودان أساسيان وركنان مهمان   الزوجية للزوجة

يف رعايتـهما ،   وتبالغ  آخر؛ فعلى املرأة املثالية الصاحلة أن تم ذين الركنني وأن توازن بينهما
وال تترك أوالدها للشارع يرتعون فيه وال للخدم ودور احلضانة فإن أي مربٍ غري األم ال ميكن أن 
يقوم بدروها ؛ فإن اخلدم ودور احلضانـة وإن اهتموا به جسدياً فإم ال ميكن أن يعطوه احلنان 

 .يصاب بعقد نفسية جراء ذلك والعطف األمومي فيبقى الطفل حىت الكرب فقري حلنان أمه والكثري 



لذلك أكـدت الشريعة اإلسالمية أن خري النساء وأفضلهن هي املرأة اليت تقـوم بتربيـة   
السرور على قلبه ، وقد متيزن نسـاء    فائقة وتدخل  أطفاهلا وحتنـو عليهم وتعتين بزوجها عناية

 :قريش أكثر من غريهن يف هذال اال 
 

  . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٩٤( [

 
)٩٩( 

قال رسول   :، عن أيب عبد اهللا عليه السالمقال فقد جاء يف صحيح محاد بن عثمان  - ١
خري نساء ركبنا الرحال نساء قريش أحناه على ولد ، وخريهن لـزوج  (( اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 )((]٢٩٥[ .( 

البعري ألن العروس سابقاً كانت تركب على اإلبـل    مركب  هومجع رحل و:  والرحال
 .املرحل عند ذهاا إىل بيت زوجها 

أي أَحىن من وجِـد أو  .. والتتزوج شفَقةً وعطفاً   احلانِية اليت تقيم على ولدها: وأحناه 
 قلخ. 

خـري  ((     :عليه السالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه    املؤمننيوعن أمري  -٢
نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن ، وأرمحهن بأوالدهن ، اون لزوجها ، احلَصان لغريه ، 

 ). ]٢٩٦[))( اليت ال متنع : قال   قلنا وما اون ؟

الزوجات وخريهن هي اليت جتمع بني احلنان والشفقة على األوالد وبني جموا   فـأفضل
 .لزوجها حيث تشبع رغباتـه اجلنسبة واليت تستجيب إليه وال تتمنع عند طلبه

 : اليت تسر زوجها إذا نظر إليها )  ٣٠( 

قـال رسـول اهللا   : وية العجلي عن أيب جعفرعليه السالم قال كما يف صحيحة بريد بن معا – ١
إذا أردت أن أمجع للمسـلم  ((   :قال اهللا عز وجل  -احلديث القدسي  يف -صلى اهللا عليه وآله 

قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسداً على الـبالء صــابراً ،     له  جعلت: خري الدنيـا واآلخرة 
 ). ]٢٩٧[))( إليها ، وحتفظـه إذا غاب عنها يف نفسها وماله إذا نظر   تسـره  وزوجة مؤمنة

 
 ٣٤٣٤و  ٥٠٨٢البخاري ح: وقريب منه يف .  ١ح  ٣٢٦ص  ٥ج   كتاب النكاح باب فضل نساء قريش  الكايف] ) ٢٩٥( [
 . ٢٥٢٧، وصحيح مسلم ح  ٥٣٦٥و

 . ٢ح ٣٢٦ص  ٥ج   كتاب النكاح باب فضل نساء قريش  الكايف] ) ٢٩٦( [



 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٩٧( [
  

 
)١٠٠( 

جة صـاحلة إذا رآها ما أفـاد عبد فائدة خرياً من زو: (( وعن اإلمام الرضاعليه السالمقال  – ٢
 ). ]٢٩٨[))( سرته وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله 

قال رســول اهللا  : عليه السالمقال )الباقر   اإلمام( جعفر  ، عن أيب  ويف صحيحة سدير – ٣
املرأة إذا نظر إليهـا    إنّ مـن القسم املصلح للمرء املسلم أن يكون لـه: (( وآله  صلى اهللا عليه

 ). ]٢٩٩[))( سرتـه وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته

ا على أن املرأة الصاحلة اليت تتطلع أن تعيش عيشــة  هـذه النصوص وغريها تكشف لن        
سعيـدة هي املرأة اليت تكون يف مظهرها وقيامها وقعودها وكالمها وتبسمها وتصرفاا مصـدر 

فالزوجة الذكية هي اليت حتسن استخـدام (   أنس وسرور لزوجها حيث تأخذ بلبه ومشـاعره
ثة اليت تشوق الزوج ، على طريقة الطاووس الذي األنو  مغريات  أسلحتها األنثوية ، فتبسط كل

وتصلح هنـدامها برباعة وفن ، فتختار األلـوان اجلذابـة . يبسط ذيله متباهياً جبماله األخـاذ 
، وتلبس احلُلي ، وتصفف شعرها وتقوم بإمياءات إيقاعية مدروسة توقظ كل مــا يف الرجـل   

 ا فؤاده ومتوج ٣٠٠[)( ا عاطفته مـن مشاعر وأحاسيس يضطرم[ .( 

 فاملرأة اليت يتطلع إليها الرجال هي املرأة اليت تكون حياا كلها عسل         

، وكل حيـاا إنس وملذة له وليس فقط يف وقت اللقاء اجلنسي واحـد ) شهر عسل ( وليس 
 .ا 

وإذا حتصل الـزوج على مثل هذه الزوجة فإنه قد وفق خلري الدنيا واآلخرة كما ذكرـا          
 .صحيحة بريد املتقدمة 

 
 . ٣٢٧ص  ٥الكايف ج] ) ٢٩٨( [

 .  ٥ح  ٣٢٦ص  ٥ج   باب من وفق له الزوجة الصاحلة  الكايف كتاب النكاح] ) ٢٩٩( [

 . ٩٨املرأة املثالية ص ] ) ٣٠٠( [

 
)١٠١( 

 :اليت ال تفشي لزوجها سراً )  ٣١( 



إنّ احملافظة على األسرار من مجلة األمانات اليت أمر اهللا سبحانه أن تؤد إىل أهلـها قـال   
وحفظهـا    وجيب مراعاة األسرار) ]٣٠١[[(إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها:[تعاىل

، )  ]٣٠٢[[ ( والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ:[قال تعاىل   كما جيب مراعاة حفظ األمانة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله   :وجـاء يف صحيحة زرارة ، عن أيب جعفرعليه السالم قال 

 ). ]٣٠٣[))( االس باألمانة   : ((

إنّ من أهم الصفات احلسنـة للزوجة أن تكون كامتة ألسرار زوجها وحافظة هلا كما أنّ 
األسس لتمتني العالقة الزوجية وترسيخ احملبة بينـهما ؛    حفظ األسرار بني الزوجني مـن أهـم
إن : يـه السـالم  لع)الصـادق ( قلت إليب عبـداهللا : فقد تقدم يف خرب إبراهيم الكرخي قال 

انظر أين تضع نفسك : (( فقال يل   كت وكانت يل موافقة ، وقد مهمت أن أتـزوجصاحبيت هل
 ، ومن تشركه يف مالك ، وتطلعه على دينك وسرك ، فإن كنت البد فاعالً ، فبِكراً 

 )).تنسب إىل اخلري وإىل حسن اخللق 

زوجها خصوصاً فيما يرجع إىل اجلانـب اجلنسـي     فيجب عـلى املرأة أن حتفظ أسرار
ال يفتحه إال زوجها كما عن اإلمام أمـري املـؤمنني عليـه      وجتعل تلك األسرار يف صنـدوق

 ). ]٣٠٤[))( صدر العاقلِ صندوق سره : (( السالمفي حكمه 

 
 .  ٥٨سورة النساء آية ] ) ٣٠١( [

 . ٨سورة املؤمنون آية ] ) ٣٠٢( [
 .  ٦٦٠ص  ٢ج   الكايف كتاب العشرة باب االس باألمانة] ) ٣٠٣( [

 . ٥: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣٠٤( [

 
)١٠٢( 

زوجها هو صدرها وال تفـتح ذلـك ألي     أسرار  الذي حتفظ فيـه الزوجةفالصندوق 
 .أبويها أو صديقاا وال تطلع على ذلك إال زوجها ألا أسراره وترجع إليه   من  أحد

املرأة العاقلة أن ال تفشي أسرار اآلخرين وإن مل يكن ذلك لزوجهـا فيجب أن   بل ويلزم
 .ظ على أسرارهاحتافظ على أسرار اآلخرين كما حتاف



ومن الرزانة والعقالنية أن ال تكشف بعض تصرفاا غري احلميدة اليت وقعت منـها قبـل   
أن تتجنب ذلك حىت ال يؤثر على مسعتها وعالقتها الزوجية كمـا    وحتاول  زواجها حىت لزوجها

 .سوف يأيت 
 :حسنة األخالق )  ٣٢( 

فقد مدح اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه من كل أحد ؛   اخللق  يف أمهية حسن  اليشك عـاقل
وجاء يف احلديث املشهور عن )  ]٣٠٥[) ( وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ: (وآله بأعظم مدح وهو قوله

، وجاء يف صحيحة حممد بن )) بعثت ألمتم مكارم األخالق إمنا : (( النيب صلى اهللا عليه وآله 
 ). ]٣٠٦[))( إنّ أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلُقاً : (( مسلم ، عن أيب جعفرعليه السالم قال 

  ألخالق احلسنة وترسيخها يف أنفسهم مها الزوجان معاً ، وباألخصأحوج الناس إىل ا  وإن من
الزوجة حيث السعادة الزوجية تكمن فيها وبيدها ؛ فقد جاء يف صحيحة سليمان بن خالد ، عن 

 أيب عبد اهللا عليه السالم 

 
 .  ٤سورة القلم آية ] ) ٣٠٥( [

 .  ٩٩ص  ٢باب حسن اخللق ج   الكايف كتاب اإلميان والكفر] ) ٣٠٦( [

 
)١٠٣( 

يا رسول اهللا إنا رأينا أناساً يسجد : فقالوا   وآله  إنّ قوماً أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه: (( قال 
أمرت أحداً أن يسجد ألحد   لو: بعضهم لبعض ، فقـال رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٣٠٧[))( ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 

))( جهاد املرأة حسن التبعل :(( ويف خرب موسى بن بكري ، عن أيب إبراهيم عليه السالمقال 
]٣٠٨[ .( 

 ).]٣٠٩[))(وال قَرِين كحسنِ اخلُلُق : (( عليه السالم قوله ومن حكم أمري املؤمنني 

 ). ]٣١٠[))( وأَكْرم احلَسب حسن اخلُلُق : (( وقال عليه السالم 

 .إن أحوج ما يكون للزوجة هو حسن اخلُلُق مع زوجها 
 : جامع جممع )  ٣٣( 

أي كثرية اخلري خمصبـة ، وال يكون ذلك إال إذا تعاونت الزوجة مع زوجها بداية أمرها حيث 
 . صداقها قليل ، وكذلك مؤنتها خفيفة



 : ربيع مربع )  ٣٤( 

وهذا بداية اخلري . كناية على أا كثرية األوالد واإلجناب . اليت يف حجرهـا ولد ويف بطنها آخر 
 .والربكة

 : طيبة اللِّيت )  ٣٥( 

 . اللِّيت صفحة العنق ، أي عنقها طيب الريح 

 .أي كعبها كثري اللحم   :درمت الكعب )  ٣٦( 
 

 .  ١ح  من مقدمات النكاح ٨١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٠٧( [

 . ٢ح  من مقدمات النكاح ٨١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٠٨( [
 . ١١٥: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣٠٩( [
 . ٣٨: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣١٠( [

 
)١٠٤( 

مشّي : (( إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوثة : فعن النيب صلى اهللا عليه وآله 
 ). ]٣١١[))( وانظري كعبها فإن درِم كعبها عظم كعثبها   ،  ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها

 .أن يواريه اللحم : الدرم يف الكعب 
 .استواء يف الكعب حتت اللحم حىت ال يكون له حجم:وكَعب أَدرم 

 :قال الشيخ الصدوق 
 .العنق أو صفحة العنق : اللِّيت 
 .الريح الطيبة :  والعرف

 ). ]٣١٢[( الفرج :  والكعثب

 :زرقاء )  ٣٧( 
 ) ]٣١٣[))( تزوجوا الـزرق فـإن فيهن اليمن : (( فعن الرسـول صلى اهللا عليه وآله 

 .أن اجلمال خيتلف حبسب األذواق واألنظار) السمراء ( تقدم يف عنـوان   وقد
 : الضحوك )  ٣٨( 

وهي اليت عنـدها قدرة على كثرة إضحاك زوجها ، وهو كناية عن حسن خلقها معه وإدخال 
 .السرور على قلبه ومؤانسته يف أكثر األحوال



  أمالك: أنه شكا إليه البلغم فقال : (( ادق عليه السالم فعن بعض أصحاب اإلمـام الصـ
 ). ]٣١٤[))( فاختذها فـإن ذلك يقطـع البلغم : ال ، قال : قلت : جارية تضحكك ؟ قـال 

 
 .١من مقدمات النكاح ح ١٩و الوسائل كتاب النكاح باب ٣٣٥ص ٥الكايف ج] ) ٣١١( [

 .  ٢٤٠ص ٣ج  ١١٠كتاب النكاح باب   من ال حيضره الفقيه] ) ٣١٢( [

 . ٤٤٥٩٦، وكرت العمال ح ٣٣٥ص ٥كايف جال] ) ٣١٣( [
 . ٢من مقدمات النكاح ح ٢١الوسائل كتاب احلج باب ] ) ٣١٤( [

 
)١٠٥( 

 :العروب )  ٣٩(      
املتحببة إىل : ، والعروب من النساء )  ]٣١٥[( الضحاكة الطيبة النفس : املرأة العروب 

عرب ( واجلمع . احلسنة التبعل : العاشقة لزوجها ، وقيل   :زوجهـا املظهرة لـه ذلك ، وقيل 
. (



  
 ). ]٣١٦[[ ( عربا أَترابا)٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا:[قال تعاىل      

فجمع عروب ، وهي املرأة احلسناء املتحببة إىل زوجها  –بضمتني  –العرب : " األثري   ابن  قال
 ) "]٣١٧[ .( 

هن الشكالت بلغة أهل : املُغتلمات ، وقيل العواشق ، وقيل : جات ، وقيل الغنِ: وقيل العرب 
 .مكة ، واملَغنوجات بلغة أهل املدينة 

 .) ]٣١٨[( العاشق الغلمة : العرِبةُ : وقال اللحياين 
 :حسناء الوجه )  ٤٠( 

 )]٣١٩[[(فيهِن خيرات حسانٌ [:قال تعاىل يف وصف احلور العني يف اجلنة
وه ، فإن اطلبـوا اخلري عند حسـان الوج: (( وعـن الرسـول صلى اهللا عليه وآله قـال 

 ). ]٣٢٠[))( فعاهلم أحرى أن يكون حسناً 

 
 . ١٢٨ص  ٢العني للخليل بن أمحد ج] ) ٣١٥( [

 . ٣٧و  ٣٦سورة الواقعة آية ] ) ٣١٦( [
 .  ١٨٤ص  ٣النهاية ج ] ) ٣١٧( [

 .تاج العروس ] ) ٣١٨( [
 . ٧٠: سورة الرمحن آية ] ) ٣١٩( [
، واملعجـم   ١١١٠ح ١١واملعجم الكـبري للطـرباين ج  .  ٤من مقدمات النكاح ح ٢١الوسائل كتاب احلج باب ] ) ٣٢٠( [

 . ٣٤٧٤رقم  ١١ص ٧لخطيب ج، وتاريخ بغداد ل ٦١١٣األوسط ح
  

 
)١٠٦( 

))( أفضل نساء أميت ، أقلهن مهراً ، وأحسنهن وجهاً : ((   وعن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قال
]٣٢١[ .( 

خري نساء أميت ، أصبحهن وجهاً ، وأقلهن : (( وعن رسـول اهللا صلى اهللا عليـه وآله قـال 
 ). ]٣٢٢[))( مهراً 

وذلك ملا يعلو وجهها : يكون خلقياً وذلك جلمال يف وجهها ، وقد يكون خلُقياً   وهذا قد     
، كما أن تقطيب الوجه وعبوسـه   من االبتسامة يف أكثر أوقاا فإن االبتسامـة حتسن الوجه



وإذا كانت االبتسامة تعلو وجه   حـاً ،يقبح الوجه وحيوله من اجلمال الطبيعي إىل إن يكون قبي
 .الزوجة فإن فعاهلا أقرب ما يكون إىل احلسن واحملبة والود 

وينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يـركز يف اختياره على املرأة املتدينة وال يقصر نظره 
 .على ماهلا ومجاهلا 

إذا تزوج : (( سالم قال عليه ال هشام بن احلكم عن اإلمام الصادق  فقد جاء يف صحيحة
الرجل املرأة جلماهلا أو مـاهلا وكلَ إىل ذلك ، وإذا تـزوجها لـدينها رزقه اهللا اجلمال واملـال  

 )((]٣٢٣[ .( 

أتى رجـل  : (( عليه السالم)اإلمام الباقر (  قال أبوجعفر: قال   مسلم  ويف خرب حممد بن
انكـح  : اهللا صلى اهللا عليه وآلـه    النيب صلى اهللا عليه وآله يستأمره يف النكاح ، فقال له رسول

 ). ]٣٢٤[))( وعليك بذات الدين تربت يداك 

 
 . ١٦٣٧٦مستدرك الوسائل ح ] ) ٣٢١( [

 . ٤٤٥٦٨، وكرت العمال ح ١٦٣٧٥مستدرك الوسائل ح ] ) ٣٢٢( [
 . ٣٣٣ص ٥الكايف ج] ) ٣٢٣( [
 . ٣٣٢ص ٥الكايف ج] ) ٣٢٤( [

 
)١٠٧( 

  :املُجون لزوجها )  ٤١( 
[ هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن:[الزوجان كل واحد منهما ستر ولباس لآلخر قال تعاىل 

حاجة الزوجة من الناحية اجلنسية عند اخلطر عليهـا  الزوج أن يسد   فيجب عـلى)  ]٣٢٥[( 
من اإلحنراف ، ويستحب له عند ميالا إىل ذلك ، ويف نفس الوقت جيب على املرأة أن تبـذل  
قدراا وأساليبها اجلذابة ألن متلك قلب زوجها وعينـه وأحـاسيسه وتشبع رغبـاته اجلنسية ، 

املرأة على ذلك وجعلت هذه الصفة يف املرأة  األحايث يف حث  وقد وردت جمموعة كبرية مـن
من الصفات احلسنـة ، واملرأة املتصفة بذلك تكون من خرية النساء ، بل أصبح صـدور هـذا   

من الزوجة ألجـل زوجها من األمور املقدسة اليت تـثاب عليه وإليك قسماً من هـذه    العمل
 :   الروايات



خـري  ((     :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ما جاء عن أمري املؤمنينعليه السالمق – ١
ـان    نسـائكم نسـاء قريش ألطفهناملُجون لزوجها ، احلَص ، بأوالدهن وأرمحهن ، بأزواجهن

    ). ]٣٢٦[))( اليت ال متنع : لغريه ، قلنا وما اون ؟ قال
قال رسول : ويف خرب الفضـل بـن عبـدامللك ، عن أيب عبد اللهعليه السالمقال   - ٢

 ) . ]٣٢٧[))( خري نسائكم العفيفة الغلمة (( اهللا صلى اهللا عليه 

جان شهوة النكاح من املرأة والرجل وغريمها : لْمة الغيه. 
خري نسائكم ((      :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : وعن أمري املؤمنني عليه السالمقال  - ٣

 )]٣٢٨[))(العفيفة الغلمة ؛ عفيفة يف فرجهـا ، غلمة على زوجها 
 

 . ١٨٧: سورة البقرة آية ] ) ٣٢٥( [

 . ٢ح ٣٢٦ص  ٥ج   كتاب النكاح باب فضل نساء قريش  الكايف] ) ٣٢٦( [
 . ٤٥١٤٨، وكرت العمال ح ٣ح  ٣٢٤ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب خري النساء] ) ٣٢٧( [
 .  ١٦٣٧٣ح  ١٥٩ص  ١٤املستدرك ج   ] )٣٢٨( [

 
)١٠٨( 

 ن إن هذه اموعة من الروايات وغريها اليت تؤكد على املرأة أن تكو        

اليت تعرض نفسها عليه وغري ذلك من األوصاف   عاشقة لزوجها متبذلة متربجـة له املتحببة إليه
وإبداعها ، كل ذلك   اليت جتعل احلوار اجلنسي للزوجـة مع زوجها وتفننها يف أسـاليب احلب

السـعيدة   له األمهيـة الكربى يف احلياة الزوجية السعيدة بل هو العمود الفقري ؛ فاملرأة الصاحلة
اون   ..  هي املرأة الشبقة مع زوجها اليت ال تتمنع عليه إال ألجـل الدالل وزيـادة رغبته فيها

وهي شدة هيجان الشهوة وتوظفهـا  : الغلمة .. املتهتكة ونازعـة درع احليـاء له .. لزوجها 
اجلنسي مـع زوجها هذه النصوص اليت تضافرت حول أمهية الزوجة يف فاعلية اللقاء   ..لزوجها 

، بـل تصبح هلا الدور األكرب يف ذلك وتكون زوجة إجيابية يف هذا اجلانب وتشاركه متعته والبد 
..   الرئيسية يف حيـاا هـذه هي الزوجة اخلرية املؤمنـة   أن تعرف أن هذه املسألة هي املسألة

الزوجة اليت قد رضي .. واتمع الزوجة املثالية الزوجة احملترمة من قبل زوجها ..الزوجة الصاحلة 
.. الزوجة اليت هي عامل من عمـال اهللا وعامـل اهللا ال خييـب    .. الزوجـة العابدة .. اهللا عنها



الزوجة اليت بنت بيتها وأسعدت زوجها وأسعدت أوالدهــا ومشلـت   . الزوجـة السعيـدة 
 .الكـل بالعطف واحلنان واحملبة 

باردة يف اللقاء اجلنسي وتعتربه أمراً مشيناً وتكـون    الزوجةوبعكس ذلك كله إذا كانت         
إا الزوجـة .. سلبية فيه وتنفر منـه أو تستثقلـه وال تشارك زوجها يف متعته وال تليب رغباته 

.. الزوجة اليت ختسر الدنيـا واآلخرة .. الزوجة املسوفة اليت تلعنها املالئكة قبل الناس ..   التعيسة
 .دم بيتها بيدها  الزوجة اليت

  
  

 
)١٠٩( 

. أكدته الشريعة اإلسالمية يف هذا اال قبـل أكثر من ألف وأربعمائـة سـنة    مـاإن         
جـاء اآلن علماء النفس واملختصون يف الشؤون الزوجية يؤكدون عليه وقد ألفوا فيـه مئـات   

 .الكتب
 : الشاكرة )  ٤٢( 

مه هلـا  وهي اليت تشكر املوىل سبحانـه وتعاىل قوالً وفعالً ، وتشكر زوجها على ما يقد
نعمة عليها حيث يستر عليها فتشكر اهللا علـى هـذه النعمـة      من رزق وعطاء ، وتعترب الزوج

 .العظيمة اليت فقدا الكثريات من العوانس
 : الصبورة )  ٤٣( 

على نوائب الدهر وابتالء الزمان ، وما تالقيه من زوجها وتقصرياته ، ومتاعبها يف احليـاة  
 .الزوجية وتربية األطفال 

 : القنوعة )  ٤٤( 

إن أعطيت شكرت وإن منعت غفرت والقليل يف يديها كثري ، قنوعة مبا قسم اهللا هلا من 
قنوعة مبا قسم اهللا هلا من رزق على يدي زوجها وتعترب مـا يف  ..   زوج وال متد عينيها إىل غريه

 . يديها خري مما يف أيدي اآلخرين 

 : جامعة الشمل )  ٤٥( 



. والولد ؛ فالزوجـة الصاحلة هي اليت تكون سبباً للَم العائلة ومجعهـم   يف األهل واملال
وحتاول أن تتعايش مع والـدي زوجها وأقربـائه وجتعلهم مبرتلة أهلها ، بل وحتبهم الجل حمبـة  

 .لعني ألف عني تكرم. زوجها وكرامة إليـه
 : احملبة لولد زوجها ) ٤٦( 

حيث ذلك يدل على إمياا وطهارة . ان البنـه كما يف وصية لقم  من غريها  وإن كان
 .تؤدي إىل هالكها وتعاستها   قلبها ، وتبعد عـن نفسها الغرية اليت

  
  
  

 
)١١٠( 

 .وهي املتحببة لزوجها  :الغنيمة )  ٤٧( 
 . العاشقة لزوجها :  الغرامة)  ٤٨( 

وستر حاهلا من الناحية املادية واإلجتماعية   وهو كناية عن عفافها بل:  السترية)  ٤٩( 
 . 

   :املوافقة لزوجها )  ٥٠( 
ما استفاد رجل بعد اإلميان باهللا ، أفضل مـن زوجـة   : (( فعن النيب صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٣٢٩[))( موافقة 

 ). ]٣٣٠[))( الزوجة املوافقة إحدى الراحتني : (( وعن أمري املؤمنني عليه السالم

املرأة الصاحلة هـي  و.. لكل رجل أشياء حيبها ، وأخرى يكرهها وال يستسيغها "         
اليت تتوافق مع زوجها يف عاداته غري السيئة، وحترص على حتقيق رغباته املشـروعة ، مث تتجنـب   

 .األمور اليت يكرهها 
ولعل هذه الصفة هي أفعل الصفات يف نفس الرجل وعقله من أي صفة أخرى ؛ فاجلمال         

أمـا  ..  أي حلظة ، وهكذا سائر الصفات يزول مع األيام، واملال إن كانت غنية عرضة للزوال يف
موافقة روح املرأة لروح الرجل ، وتالقي رغباا مع رغباته ، وانسجام عاداا مع عاداتـه ، فهذا 

 ! .هو ما يبقى للمرأة ، وهذا هو ما يبقُي الرجل 

 :يؤكد هذا املعىن سليمان احلكيم ، فيقول 



 )).املوافقة   ا تستحق املرأةاجلمال كاذب ، واحلُسن مخلف ، وإمن(( 

  –أحد كبار اخلرباء واملشاهري يف معرفة أنسـاب العرب   –ويرى صعصعة ابن صوحان         
 .أن صفة الصفات يف املرأة املثاليـة هي موافقتها للرجل وانسجامها معه 

 
 .١٦٣٨٥ح  ١٦٢ص  ١٤مستدرك الوسائل ج ] ) ٣٢٩( [

 .  ١٦٤٤١٦مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٣٣٠( [
  

 
)١١١( 

 :بشوشة الوجه )  ٥١(         
إن بشاشـة الوجـه من املرأة وابتسامتها لزوجها هي مفتاح احملبة ، واالبتسامة فن جيب         

قلبه وتدخل حمبتها إىل قلبه ، فعـن اإلمـام أمـري      على املرأة أن جتيـده لزوجها حىت تفتـح
 ). ]٣٣١[))( لَةُ املَودةُ والبشاشة حبا: (( يه السالم أنه قـال لاملؤمنينع

فكما أن احلبالة مصيـدة يصطـاد ا الطيور واحليوانات ؛ فكذلك االبتسامة وبشاشة الوجه من 
للزوج تتمكن أن تصطاده ا عندما تربطه برباط احملبة وهي أوثق عرى احليـاة    الزوجة مصيـدة
 .الزوجية السعيدة

 :خيار خصال النساء )  ٥٢( 
قد يكون هناك تضاد بني الصفـات احلسنة للنساء والصفات احلسنة للرجال فـبعض الصـفات   

: (( ذاا صفات حسنة للنساء ، كما عن أمري املؤمنني عليـه السـالم  السيئة للرجال هي يف حد 
الزهو ، واجلُبن ، والبخلُ ، فـإذا كانت املرأة مزهوة : خيار خصالِ النساء شرار خصال الرجال 

وإذا كانت جبانة فَرِقَت من كل . وإذا كانت خبيلة حفظت ماهلا ومال بعلها . مل متكن من نفسها
 ). ]٣٣٢[))( يعرض هلا  شيء

الفخر والعظمة ؛ فـإذا كانت املرأة تعتد بنفسها وحتترمها فالبد من احملافظة عليها وال   :  الزهو
نفسها وال تعتز بعرضها فتكـون نفسـها    ، وبعكسها املرأة اليت ال حتترم  متكن أجنبياً من نفسها

فال حتصن نفسها وهكذا كـل فـاجرة ليس هلا أي اعتـزاز بشرفها وتصـبح    عليها رخيصة
 دنية ، أما املرأة الشريفة املعتزة 

 
 . ٥: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣٣١( [



 . ٢٣١: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣٣٢( [
  

 
)١١٢( 

سيدة النسـاء   بنفسها وشرفهـا تتمىن املوت بدل أن تتهم ويطعن يف شرفها كما قال تعاىل عن
 ). ]٣٣٣[]( يالَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منِسيا[ :  مرمي

ا مـن  من املرأة ليس من باب التكرب على اآلخرين من مثيالا من النساء ، وإمن:  والزهو
وأن تكون متربجـة  .. باب االعتزاز بالنفس كما تقدم أن تكون عزيزة عند أهلها ذليلة مع بعلها 

 .مع زوجها حصان على غريه 
من كَرمت عليه نفْسه هانـت  : (( عليه السالم  وهذا من قبيل ما روي عن أمري املؤمنني

 هواتهيه شل٣٣٤[)) ( ع[ .( 

وكانت عزيزة عليها ، ون عليها شهواا وتسهل عليها   فإن املرأة إذا كرمت عليها نفسها
 .فتتمكن من السيطرة عليها ، وال توقعها يف احملرمات

على ماهلا ومال زوجها فال تسرف يف املوضـة   وهو من حسنات املرأة فتحافظ:  البخل
بعـد ذلـك فقـرياً بسـبب       واملالبس وأثـاث املرتل ، فقد يكون الزوج من األغنياء ويصبح

 .من نساء عصرنا احلاضر   تصرفـات الزوجـة كما يف كثري
ندة إىل زوجها ويف قيادتـه فإذا كانت جبانة خافت من كل شيء وأصبحت منقا:   اجلُب

، وإذا كـان هو جباباً وهي شجاعة أو هي أشجع منه استولت عليه وقادته إىل ما ال حيمد عقباه 
 . 

 :وقد أخذ هذا املعىن شـاعر الفرس احلسني بـن علي الطغرائي فقال فيهم
  

  

.) [٣٣٥](    

يف الفتيات  والبخل
 واالشفاق

والراميات سهامها 
 األحداق

 واإلقدام يف فتيام اجلود
والطعن يف األحداق 

 دأب رمام

  

 
 . ٢٣: سورة مرمي آية ] ) ٣٣٣( [



 . ٤٥٨: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٣٣٤( [
 . ٦٥ص ١٩شرح ج البالغة البن أيب احلديد ح] ) ٣٣٥( [

 
 )١١٣( 

 :مساوئ العروس 
  

 : والصفات السيئة للمرأة كثرية وهي تنقسم إىل قسمني         

تتدخل يف تبديلها بشـكل كامــل     وهي الصفـات اخلَلْقية واليت ال ميكن للمرأة أن: األوىل 
 .ماتتمكن أن تبدل بعض هذه الصفات بعمليات جتميلية أو غريها   نادراً  بـل

وهي الصفات اخلُلُقية وهي الصفات السيئة اليت ترجع إىل مساوئ األخالق وتـتمكن    : والثانية
أن تبدهلا إىل حماسن األخالق ، والصفات السيئة بكال قسميها قـد تؤدي إىل ايـار    املرأة من

العالقة الزوجية أو تنعكس بنواحي سلبية على احلياة الزوجيـة واتمع ، فبعض الصـفات قـد   
جتعل املرأة شريرة وحتول حياا وحياة زوجها إىل تعاسة ، وإليك مجلة من تلك الصفات السـيئة  

 :وهي
 :املتولدة من الزنا )  ١( 

يكون منبتها منبتاً حسناً ،  للمرأة أن تكون كرمية األصل وأن  تقدم يف الصفات احلسنـة
والبنت املتولدة من الزنا ال تكون كرمية األصل بل يكون منبتها منبتاً خبيثاً وهذا اخلبث البد له 

 ) ]٣٣٦[]( والذي خبثَ الَ يخرج إالَّ نِكداً:[األثر السيء يف أوالدها ونتاجها قال تعاىل   مـن
 :والجـل ذلك قد وردت روايات عديدة يف احلث على ترك التزويج منها 

سألته عن اخلبيثة : (( صحيحـة حممد بن مسلم عن أيب جعفرعليه السالمقال – ١
 ) ]٣٣٧[))( ال : أتزوجها ؟ قال 

 . ٥٨: سورة األعراف آية ] ) ٣٣٦( [
 . ٣٥٣ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب نكاح ولد الزنا] ) ٣٣٧( [

  

 
)١١٤( 

 .الزنا : أي من ولدت من الزنا ، واخلبث :  اخلبيثة



عن اخلبيثة يتزوجها الرجـل : (( عليه السالم  سألت أبا جعفر: ويف صحيحته األخرى قال  - ٢
 ). ]٣٣٨[))( وقال إن كان له أمة وطئها واليتخذها أّم ولد   ال ؛: ؟ قـال 

ال خـري يف  ((    :مسعته يقول : عليه السالمقال  أعين ، عن أيب جعفروصحيحة زرارة بن  – ٣
ولد الزنا وال يف بشره وال يف شعره وال يف حلمه وال يف دمه وال يف شيء منه ، عجـزت عنـه   

 ). ]٣٣٩[))( محل فيها الكلب واخلرتير   السفينة وقد

أيها الناس إياكم وخضراء الـدمن ،  : (( الروايـة املتقدمة عن الرسول صلى اهللا عليه وآله  – ٤
 ). ]٣٤٠[))( املرأة احلسناء يف منبت السوء : قال   يا رسول اهللا ومـا خضراء الدمن ؟: قيل 

 : لنب املرأة املتولدة من الزنا مثل   وكذلك الروايـات اليت دلت على النهي عـن استرضاع

لـنب اليهوديـة   : ((   عليه السالم قال صحيحـة حممد بن مسلم عـن أيب جعفر الباقر  – ٥
 ). ]٣٤١[))(  والنصرانية واوسيـة أحب إيلّ من ولد الزنا

امرأة ولَـدت مـن   : (( عليه السالم  قلت إليب عبداهللا: وما جاء يف صحيحة احلليب قـال  – ٦
 ). ]٣٤٢[))( ال تسترضعها وال ابنتها : الزنـا أختذهـا ظئراً ؟ قال 

 . املرضعة غري ولدها :  الظئر

 
 .  ٤ح ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ] ) ٣٣٨( [

 .  ٥ح  ٣٥٥ص  ٥الكايف كتاب النكاح باب الزاين والزانية ج ] ) ٣٣٩( [

 . ٣٣٢ص ٥الكايف ج] ) ٣٤٠( [
 . ٢من أبواب أحكام األوالد ح ٧٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٣٤١( [
 . ٤من أبواب أحكام األوالد ح ٧٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٣٤٢( [

  

 
)١١٥( 

: عليه السالم قـال   )اإلمام الكاظم ( وما يف صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أيب احلسن  – ٧
ال يصلح وال لنب ابنتها : عن امرأة ولَدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : (( سألته 
ت من الزنا اليت ود٣٤٣[))( ل[ .( 

هـذه الروايـات وغريها واليت هي حممولة على كراهة الزواج من املتولدة من الزنا مجعاً         
   .بينها وبني روايات أخرى على خالفها 

 :الزانية وإن مل تكن متولدة من الزنا )  ٢( 



ك الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك وحرم ذَل:[تعاىل   قال 
 نِنيمؤلَى الْم٣٤٤[[( ع[ . ( 

وقـد اختلف الفقهاء يف جواز الزواج من الزانية وعدم اجلواز إالّ مع التوبة ، والنتيجة أن اخلالف 
على النهي عن الزواج مـن    إىل اشتراط التوبة وعدمها ، وقد دلت روايـات عديـدة  راجـع

 : زوجية وعلى إجناب األوالد الزانية ملاهلا من انعكاس على احلياة ال

ال تتزوج املرأة املستعلنة بـالزنا : (( قال أبو عبد اهللا عليه السالم: ففي صحيحة احلليب قال  - ١
 ، وال تزوج الرجـل املستعلن بـالزنا إالّ أن تعرف منهما 

 ).  ]٣٤٥[))( التوبة 

    .وهذا النهي حممول على الكراهة ألجل الروايات األخرى الدالة على اجلواز 
يه السالمعن قول اهللا عز لسألت أبا عبد اللهع: ويف صحيحة أيب الصباح الكناين قال  -٢

 ن ك: (( ؛ فقال]الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً[وجلّ

 
 . ١من أبواب أحكام األوالد ح ٧٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٣٤٣( [

 ٣: سورة النور آية ] ) ٣٤٤( [
 . ٢٥١ص  ٣ج  ١٢٤الفقيه كتاب النكاح باب] ) ٣٤٥( [

 
)١١٦( 

قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك   ، ورجال مشهورون بالزنا  نسوة مشهورات بالزنا
))( املرتلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به مل ينبغ ألحد أن يناكحه حىت يعرف منـه التوبـة   

]٣٤٦[ .( 

وتوقوا على أوالدكم مـن لنب البغي من النسـاء    : ((قد روي عن عليعليه السالم  - ٣
 ) . ]٣٤٧[))( وانونة فإن اللنب يعدي 

قال رسول اهللا صـلى اهللا  : عـن أيب عبد اهللا عليه السالمقال ويف خرب السكوين ،  - ٤
 ). ]٣٤٨[))( البطن والفرج : أكثر ما تلج به أميت النار األجوفان : (( عليه وآله 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  :  عليه السالم قال وعن السكوين أيضاً ، عن أيب عبد اهللا
ومضـالّت الفـنت ،     ثالث أخـافهن على أميت من بعدي ؛ الضاللة بعد املعرفـة ، : ((   وآله

 ). ]٣٤٩[))( وشهوة البطن والفرج 



والزنا مـن املرأة عار عليها وعلى ذويها ، وهذا العار باق يتوارثه األبنـاء عـن           
))( عار النساء باقٍ يلحق األبناء بعـد األبـاء   : (( عليه السالم  األبـاء ، كما عن أمري املؤمنني

]٣٥٠[ .( 

الزوجية سببه عدم عفة املرأة أو تشـكيك    إنّ أكثر حاالت الطالق وايار العالقة        
الـزوج يف ذلك واامها بعـدم العفـة ، فعلى املرأة حينئذ أن تثبت لزوجها عفتـها وحتـافظ   

 . عليها حىت ال تعرض حيـاا الزوجيـة لاليار والدمار 

 
عن داود بن سرحان   ، ورواه الشيخ الصدوق بسنده ٢ح  ٣٥٤ص  ٥ج  النكاح باب الزاين والزانيةالكايف كتاب ] ) ٣٤٦( [

 . ٢ح  ١٢٤باب  ٢٥٢ص  ٣عن زرارة ، عن أيب عبد اللهعليه السالم يف الفقيه كتاب النكاح ج 

 . ٦من مقدمات النكاح ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٣٤٧( [
 .  ٥ح  ٧٩ص  ٢باب العفة ج الكايف كتاب النكاح ] ) ٣٤٨( [

 . ٦ح  ٧٩ص  ٢الكايف كتاب النكاح باب العفة ج ] ) ٣٤٩( [
 . ٩٢٠: حكمة  ٣٤١ص ٢٠شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج] ) ٣٥٠( [

 
)١١٧( 

 :سيئة اخللق مع زوجها   ) ٣( 
وإن كانت حسنة األخالق مع غريه ؛ فإن بعض النساء قد تكون مع الناس يف أمت الوئـام  

وإن سوء خلق املرأة مـع زوجها حيطم احلياة الزوجية   ولكن على العكس من ذلك مع زوجها ،
 عـن اإلمــام   حتطيماً ويسـرع اهلرم والشيب إىل الـزوج بسبب ذلك ، ففي خرب السكوين

اعـوذ بــك  : صلى اهللا عليه وآله   كان من دعاء رسول اهللا((   :يه السالمقال لع الصادق
 ). ]٣٥١[))( تشيبين قبل مشييب   من امرأة

 .بعض الروايات يقال هلا كرب مقمع ألجل نتائج سوء خلقها مع زوجها ويف 
 : سيئة اخللق مع عموم الناس )  ٤( 

تعيش حالـة القلق وعـدم االستقرار النفسي فهي يف نفسها تعـاين االضطراب   اخللق  وسيئة
 . ، والناس منها يف عناء ومتاعب ؛ فتسبب لزوجها مشاكل هو غين عنها 

 : لة يف أهلهاالذلي)  ٥( 

 . وهو كناية عن حقارا وكسالتها وعدم اتصافها بالصفات احلسنة 

 :العزيزة مع بعلها )  ٦( 



أي اليت تتعزز وتتكرب وتستطيـل وتعلو على زوجها إما بدراستها أو بشهادا أو بوظيفتهـا أو 
العالقة   وصاحل  أومجاهلا أوحسبهـا ونسبها ، بينما جيب أن توضف هذه األمور يف صاحلهامباهلا 

نعم اهللا وفضلـه عليها وتشكر اهللا على ما   الزوجيـة بينها وبني زوجها وتعترب كـل ذلك من
 أعطاها ، 

 
 . ٣٢٦ص ٥الكايف ج] ) ٣٥١( [

 
)١١٨( 

  وهذه  وترضي زوجها ذه النعم، إن الرجال أكثر ما يكرهون من زوجام التكرب والغطرسة 
ومستقبلها وكثريات من النساء ممن حطمن وهدمن حيان الزوجية  الصفة تقضي على سعادا

بتكربهن على أزواجهن وأدى ن إىل الطالق أو بقني طيلة حيان بال زواج الجل غطرستهن 
 .وتكربهن

من الصفات احلسنة للمرأة أن تكون مزهوة بنفسها ولكن على غري زوجها   نعم قد تقدم أن
 .حىت حتافظ على عفتها وال تكون مبتذلة دنية ، وهذه غري تلك   وتكون نفسها عليها عزيـزة

 :العقيم )  ٧( 
وهي املرأة العاقر اليت ال تنجب األوالد وقـد ذمت الروايات الكثرية املرأة العقيم وأنـه  

 : القيمة هلا يف احلياة الزوجية وإليك بعضها 

قال رسول اهللا صلى : لسالم قال عليه ا فقد جاء يف صحيحة حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر - ١
تزوج بكراً ، ولوداً ، وال تزوج حسناء ، مجيلة ، عاقراً ، فإين أباهي بكم األمم : (( اهللا عليه وآله 

 ).  ]٣٥٢[))( يوم القيامة 

ملّا لقي يوسـف  : (( عبد اهللا بن سنان ، عن أيب عبد اللهعليه السالم قال  وجاء يف صحيحة -٢
إن : وقال   أمرين  إنّ أيب: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي ؟ قال : أخاه قال له 

 ). ]٣٥٣[))( استطعت أن تكون لك ذُريـة تثقل األرض بالتسبيح فافعل 

 ).  ]٣٥٤[))( واحلصري يف ناحية البيت خري من امرأة ال تلد : (( ويف اخلرب  -٣

 
   . ٢ح  ٣٣٣ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب كراهية تزويج العاقر] ) ٣٥٢( [

 .  ٤ح  ٣ص  ٦ج   فضل الولد ١الكايف كتاب العقيقة باب ) ] ٣٥٣( [

 . ١٦٤٣٢ح  ١٧٦ص ١٤مستدرك الوسائل ج] ) ٣٥٤( [



  

 
)١١٩( 

 :احلقود)  ٨( 
وهي اليت تنطوي على العـداوة والبغضاء للغري ، وخصوصاً لزوجها فتحمل يف ذهنـها  

زالته صغريها وكبريها وهي بني الفينة والفنية تعرض تلك النقائص   سجالً أسود عنه وهي حتصي
يخرِبونَ بيوتهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤمنِني فَـاعتبِروا  :]، ودم بيتها بيده ، قال تعاىل  وجودة فيهامل

صاحلة فإا حتمل قلباً نظيفاً طاهراً أبيضاً ألا حتاول وبعكسها املرأة ال)  ]٣٥٥[[(ياأُولي الْأَبصارِ
زوجها وتتذكر مميزاته احلسنة وعبقريته ونعمته عليها ، قال   يف كل فترة أن تزيل مايف قلبها على

 ). ]٣٥٦[[ ( إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات:[تعاىل 

 : اليت ال تورع عن قبيح )  ٩( 

وهو كناية عن عدم تدينها وعدم إلتزامها باألوامر اإلهلية ؛ فهي تقدم على أي حمرم 
الدنيا حيث قضت على حياا الزوجية السعيدة ، وختسر   وبـذلك ختسر. تشتهيه وترغب فيه 

 .ي ينتظرها اآلخرة حيث العذاب األهل
 :املتربجة إذا غاب عنها زوجها )  ١٠( 

 )]٣٥٧[[(وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى:[قال تعاىل 
النسـاء ممن تم ندامها ولبـاسها وزينتها يف احلفالت واجللسات النسائية كثري مـن 

ولكن يف مرتهلا ومع زوجها   عن احلد الشرعي ،  وخارج  خارج مرتهلا ورمبا يكون بشكل سافر
ومثـل هـذه املرأة ايتها التعاسة وادام . وهذا يدل على عدم تدينها   على عكس ذلك ،
 ا حياا الزوجية فإ

 
 . ٢: سورة احلشر آية ] ) ٣٥٥( [

 . ١١٤: سورة هود آية ] ) ٣٥٦( [
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ] ) ٣٥٧( [

 
)١٢٠( 

زوجها فسوف تنكشف حاهلا له ولن يغفر هلا ذلك ، إال   عن  هذا الوضعمهما أخفت 
 .أن يكون ديوثاً قد سلبت منه الغرية



 : احلصان مع زوجها إذا حضر )  ١١( 

املتربجة مع زوجها ، ويف نفس الوقت   املرأة  قد مدحت كثري من الروايـات املتقدمة
بالزينـة إليه ومتانعه فيما يريـد منها ، وتكـون ذمت املرأة املتحصنة على زوجها واليت ال تم 

  بـاردة يف اللقاء اجلنسي ، إن مثل هذه الزوجة تقضي على سعادا وحيـاا الزوجيـة وإن
اليت ال   البـاردة  من أشد العذاب على الرجل الذي تلتهب مشاعره اجلنسية ويواجه زوجته

ألن يطردها ويبحث عـن   سوف يفتح هلا باب املرتلتبادله مشاعر احلب واالثارة األنثوية ؛ فإنه 
 .أخـرى تبادلـه احملبة والـود واحلنان وتشبع رغباته اجلنسية والعاطفية 

 :اليت التسمع قول زوجها )  ١٢( 
إن املرأة اليت ال تسمع كـالم زوجها والتقدر وجهة نظره وال حتترم رأيه سوف توأدي 

 .وضعف احملبة إن مل يؤدي إىل التشاجر واخلصام   القةبينهما إىل برود الع  هذه احلالـة
  :اليت ال تطيع أمر زوجها )  ١٣( 

كان ذلك يف طاعة اهللا سبحانه   املرأة اليت المتتثل أوامر زوجها وال تطيع أمره خصوصاً إذا
وحقوقه الزوجية من اللقاء اجلنسي وغريه فإا سوف لن تستقر حياا الزوجية ويكشف ذلك عن 

دم حمبتها له ؛ فإذا أرادت أن تتصرف يف حياا الزوجية والعائلية كما حيلو هلا فسوف دم بيتها ع
 . بيدها 

  
  

 
)١٢١( 

 : املمتنعة عن زوجها )  ١٤( 

هذه الصفة السلبية للمرأة وهي عـدم استجابتها لزوجها من الناحية اجلنسية ويف مقابلها 
  مـع   إن املـرأة البـاردة  . اإلجيابية هلا وهـو استعدادها له يف أي وقت وقد تقدم ذلك الصفة 

  بـل   زوجها يف اللقاء اجلنسي أو متتنع عليه كلياً فإا سوف تصبح تعيسة يف حياا الزوجيـة
يف  يتجاهله الزوج بـل   دمها بيديها ؛ فإن اللقاء اجلنسي بني الزوجني ليس أمراً عادياً ميكن أن

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسـكُم  :[تعاىل   قال  احلقيقة هو العمود الفقري يف احلياة الزوجية
 ). ]٣٥٨[[ ( أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً

 :اليت ال تقبل لزوجها عذراً )  ١٥( 



من األخالق احلسنة اليت حث عليها اإلسالم ومبا   إن قبول العذر من أي شخص كـان
حاجة إليه ،   ة وحمبة به وأكثرهمأن الزوجة أقرب األشخـاص إىل الـزوج وهي أكثرهم عالق

وجيب أن تـدوم هذه العالقة وتستمر هذه احملبة ؛ فقبول عذر زوجها حبـل لوصل هذه العالقة 
 . وعدم قبول عذره يسبب فَصم هذه العالقة أوضعفها وهذا ناشيء من سوء خلق الزوجة 

 : اليت ال تغفر لزوجها ذنباً)  ١٦( 

واحد منهما أن يؤدي حقوق اآلخر   كل  دا وأرادإن كل من الزوجني مهما تقيـ
يف حق اآلخر ، وينبغي لكل طرف أن يعفو عن   واليتعدى عليه فقد يصدر من أحـدمها ذنب

 سواء كان يف حياته   اآلخر وأن يغفرله ذنبه ويدعو له

 
  . ٢١: سورة الروم آية ] ) ٣٥٨( [

 
)١٢٢( 

عن زوجها والحتاسبه على أداء   ، ومن الصفات احلسنة للزوجة أن تعفو  بعد وفاته  أو
أو العائلية ؛ فعدم مساحمتها له والعفو عنه ينيبء عن خبث سريرة   الزوجية  وتقصرياتهحقوقها 

      .املرأة 
قـال : دلت عليها صحيحة جابر بن عبداهللا قال   قد  وهذه الصفات اإلثنا عشر األخرية

عزيزة أال أخربكم بشرار نسـائكم ، الذليلة يف أهلها ، ال: (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
مـع بعلها ، العقيم ، احلقود ، اليت ال تورع من قبيح ، املتربجة إذا غـاب عنها بعلها ، احلصان 

أمره ، وإذا خال ا بعلها متنعت منه كما متنع الصعبة   معه إذا حضر ، ال تسمع قوله ، وال تطيع
     ).  ]٣٥٩[))( عن ركوا ، ال تقبل منه عذراً ، وال تغفر له ذنباً 

 : املرأة السوء ) ١٧( 

 ).  ]٣٦٠[))( شر األشياء املرأة السوء : (( النيب صلى اهللا عليه وآله   فعن       

))( أغلب أعداء املؤمنني زوجة السوء (( أنه قال : صلى اهللا عليه وآله أيضاً   وعن النيب      
أربعة مـن : (( نني عليه السالم ومن شقاء الرجل زوجة السوء ، كما عن أمري املؤم).  ]٣٦١[

 ). ]٣٦٢[)) ( جـار السوء ، وولد السوء ، وامرأة السوء ، واملرتل الضيق : الشقاء 

 .منها ويضربون ا املثل كالغل الذي يوضع يف العنق وكان العرب يتشأمون      



 ).منهن غُلٌّ قَملٌ ( وقالوا يف املرأة السوء 

 
 . ٣٢٥ص  ٥الكايف ج] ) ٣٥٩( [

 .  ١٦٣٨٩مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٣٦٠( [

 .١٦٣٩١مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٣٦١( [
 . ١٩١: باب احلكم املنسوبة ألمري املؤمنني عليه السالم رقم  ٢٧٦ص ٢٠شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج] ) ٣٦٢( [

 
)١٢٣( 

( يأخذون األسري فيشدونـه بالقد ) أي العرب (   كانوا: قال يف النهاية يف شرح ذلك املثل      
  )غُلٌّ قَملٌ ( الغل والقَمل : وعليه شعر ، فإذا يبس قَملَ يف عنقه فتجتمع عليه حمنتان ) أي اجللد 

 ). ]٣٦٣[)( ضربـوه مثال للمرأة السيئة اخلُلق الكثرية املهر ال جيد بعلها منها خملصاً 
 

 .وهي القليلة احلياء : اجلفة من الناس ) ١٨( 
 . وهي العابسة : الفرتع ) ١٩( 

 )]٣٦٤[))(شر نسائكم اجلفة الفرتع :(( فعن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قال
 : نديس الظالم احل) ٢٠( 

من أشد العذاب   ومثل هذه الزوجة تكون. الظلمة الشديـدة : أي املرأة املقطبة ، واحلندس 
 .على زوجها وتتحطم حيـاته ويهرم ويشيب بسرعة بسببها

 : غري املؤاتية )  ٢١( 

كثري من النساء إذا حصل بينها وبني زوجها خالف   وهي املرأة العنيدة اليت ال ترضى بسهولة ،
على عنادها وال تتنازل وال ترضى إال بعد جهد كبري ، ورمبا الزوج هو الذي   مصرة تبقى

 .يتنـازل هلا لريضيها وإن كانت على خطأ
شر : (( فهي غري متطابقة مـع زوجها وغري منقادة إليـه ، فعن أمري املؤمنني عليه السالمأنه قال 

 ). ]٣٦٥[))( الزوجات من التؤايت 

 .وضد هذه الصفة هي املرأة املؤاتية وقد تقدم احلديث عنها
 

 .مع التصرف .  ٣٤٢ص ٣النهاية البن األثري ج] ) ٣٦٣( [

 .  ١٦٣٩٠مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٣٦٤( [

 .  ١٦٤١٦ائل حديث رقم مستدرك الوس] ) ٣٦٥( [



 
)١٢٤( 

 :انونة )  ٢٢( 
سأله بعض أصحابنا عن : ففي صحيحة حممد بـن مسلم ، عن أيب جعفرعليه السالم قال

ال ، ولكن : (( قـال   وهي جمنونة ؟  يتزوجها  الرجل املسلم تعجبه املرأة احلسنـاء أيصلح أن
 ). ]٦٦٣[))( إن كانت عنده أمة جمنونة فالبأس بأن يطأها واليطلب ولدها 

 :املرأة احلمقاء )  ٢٣( 
فإن املعاشـرة مـع أي     مـن حيث املعاشـرة معها ؛: املرأة احلمقاء هلا سلبيات كثرية         

اإلنسان ويطمئن وحيضى اإلنسان بتلـك الصـحبة     شخص أو مصادقته جيب أن يستفيد منـه
ومع األمحق ال ميكن احلضوة فإن األمحق يريد أن ينفعك فيضرك بتصرفاتـه ، واملـرأة    والعشرة

 .أكثر إلتصاقاً من الصديق فحينئذ يصبح عشرا بالء على الزوج ويعيش يف نكد مستمر 
 األوالد   فإن أخالقية املرأة وصفاا تنعكس على: من حيث اإلجناب         

األوالد كما   فاحلماقة يف املرأة خترج يف أطفـاهلا ويكتسبوا منهـا وتضيعأو سيئة ،   إن حسنة
 :األحاديث عن أهل البيت عليهم السالم إىل ذلك   أشـارت

إياكم وتزويج احلمقاء ، فإن صحبتها بالء ، وولدها ضياع :(( فعن أمري املؤمين نعليه السالم -١
 )((]٣٦٧[ .( 

انظروا من يرضع : (( قـال أمري املؤمنني عليه السالم: وعن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال  -٢
 ) . ]٣٦٨[))( أوالدكم فإنّ الولد يشب عليه 

 
 .  ٣ح٣٥٤ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٣٦٦( [

 . ٣٥٤ص ٥الكايف ج] ) ٣٦٧( [
 .  ١ح   أبواب أحكام األوالدمن  ٧٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٦٨( [

 
)١٢٥( 

ال تسترضعوا احلمقاء فإنّ اللنب يعدي ، وإنّ الغـالم  ((   :  وعن أيب جعفرعليه السالم قال -٣
 ) .  ]٣٦٩[))( يف الرعونة واحلمق  -يعين إىل الظئر  -يرتع إىل اللنب 



ال تسترضعوا احلمقاء : (( قـال أمري املؤمنني عليه السالم: وعن أيب عبد اهللا عليه السالم قال  -٤
فإنّ اللنب التسترضعوا احلمقاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : فإنّ اللنب يغلب الطباع ، قال

 ). ]٣٧٠[))( يشب عليه 

 :املسوفة )  ٢٤(        
 :وهي اليت ال تليب حاجة زوجها اجلنسية ومتاطله حىت تصده عنها 

ا بعلها متنعت منه كما متنع الصـعبة   وإذا خال: (( فقد جاء يف صحيحة جـابر املتقدمة  – ١
 )) . عن ركوا 

  اهللا  إن امرأة أتت رسـول: ويف خرب ضريس الكناسي ، عن أيب عبد اهللا عليه السالمقال  - ٢
ومــا    :  لعلّك من املسـوفات قــالت  : (( صلى اهللا عليه وآله لبعض احلاجـة فقال هلا 

) تـزل خ ل (اليت يدعوها زوجها لبعض احلاجة فـال تـزال   املرأة : املسوفات يا رسول اهللا قال 
يستيقظ زوجها   تسوفه حىت ينعس زوجها فينـام ، فتلك اليت ال تـزال املالئكـة يلعنها حىت 

 )((]٣٧١[  .( 

قـال رســول اهللا   : عليه السالم قـال )الباقر ( ، عن أيب جعفر   ريويف صحيح أيب بص  - ٣
 ). ]٣٧٢[))( ال تطولن صالتكن لتمنعن ازواجكن : ((   صلى اهللا عليه وآلـه للنسـاء

 
 .  ٢ح   من أبواب أحكام األوالد ٧٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٦٩( [

 .٣من أبواب أحكام األوالد ح  ٧٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٧٠( [
 .٤٥٠٢١كرت العمال ح: وقريب منه يف . ٢من مقدمات النكاح ح ٨٣  الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٣٧١( [
 . ١من مقدمات النكاح ح  ٨٣الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٧٢( [

  

 
)١٢٦( 

 : املرأة العمشاء )  ٢٥( 

ضعف الرؤية مع سيالن دمعها يف أكثر أوقاا ، وهو من باب : يف العني   -بالتحريك  -العمش 
 بعت. 

 . والرجل أعمش واملرأة عمشاء 

ال تسترضعوا احلمقاء وال العمشاء فـإنّ اللـنب   : (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله   فعن
 ). ]٣٧٣[))( يعدي 



  :  اللجوجة)  ٢٦( 
فري اخلصام ولو تبني اخلطأ   املعارضة  التمادي يف اخلصومة واالستمرار عـلى: واللجاجة 

. 
 .اللجوجة هي اليت تكثر النقاش مع زوجها واإلصرار على رأيها مع عصبية وعناد فاملرأة 

خري نسائكم الودود ، الولـود ، املؤاتيـة ، وشـرها    : (( فعن النيب صلى اهللا عليه وآله  
 ). ]٣٧٤[))( اللجوج 

: (( عليـه السـالمقوله    عن أمري املؤمنني  ويف خطر صفـة اللجاجة على اإلنسان ورد
 ). ]٣٧٥[)) ( أعسر العيوب صالحاً العجب واللجاجة 

وقد دمت بيوت وتفككـت    لسيئـة فيهاالصفات ا  وإن اللجاجة يف الزوجة من شر
 .عائالت بسبب جلاجة الزوجة وعنادها وأدى ا إىل الطالق والفراق

 
 . ٤من أبواب أحكام األوالد ح  ٧٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٧٣( [

 .  ١٦٣٨٤  مستدرك الوسائل حديث رقم] ) ٣٧٤( [

 . ٣٢٢ص  ٢٠شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج] ) ٣٧٥( [

 
)١٢٧( 

 :   اهللوك على غري زوجها)  ٢٧( 

واحلقارة فتنظر إىل ما عندها من الـزوج    النقص  ض الزوجات يكون عندهـا عقدةبع
أحسـن    واألوالد واملرتل والنعم اليت حتت يديها كلها قليلة وال شيء وتنظر إىل ما عند اآلخرين

وأمت ، وباألخص فيما يرجع إىل الزوج فدائماً تنظر إىل الرجال األجانب أم أحسن من زوجهـا  
 .ال شيء أمامهم فيؤدي ا إىل التهالك على الرجال األجانب  وأن زوجها

إلـيهم    وهذه املرأة هي الفاجرة املتساقطة و املتهالكة على الرجال األجانب ونظرها دائماً
 .وأم أحسن من زوجها يف تصوراا 

م شرار نسائك(( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ففي مرسل عبد اهللا بـن سنان قال 
املعقرة ، الدنسة ، اللجوجة ، العاصية ، الذليلة يف قومها ، العزيزة يف نفسها ، احلَصـان علـى   : 

 ). ]٣٧٦[))( زوجها ، اهللوك على غريه 



ال يكون عندهـا حب وال وفاء لزوجها وحينئذ ال يوجد بينها وبني زوجها   هذه املرأةومثل 
وئام وال وفاق ورمبا يف أقرب الفرص ب عواصف االختالف والرتاع بينهما ويؤدي ما إىل 

 .الفراق والطالق
 .كما تقدم فإن كثرة املهر شؤم. كثرية املهر )  ٢٨( 

 : كثرية املؤنة )  ٢٩( 

املرتل والشروط اليت تشترطها   كان يف أصل زواجها من الصداق وحفلة الزفاف وأثاثسواء 
من أثـاث وجتديـده أو يف   على زوجها ، أو يف استمراريـة حياا أي متطلباا يف مرتهلا

 فتصبح . نفسها من مالبس وأصباغ وغريها وال تفكر إالّ يف املؤنـة الكثرية 

 .  ٢ح  ٣٢٦ص  ٥ج   كاح باب شرار النساءالكايف كتاب الن] ) ٣٧٦( [
  

 
)١٢٨( 

 .تلك املرأة على زوجها موضع شؤم وسبب من أسباب الفقر وينهار زوجها إقتصادياً ومعنوياً 
 :الصخابة )  ٣٠( 

فاملرأة الصخابة أي الـيت ختاصـم   . الضجـة واضطراب األصوات للخصام : الصخب 
 .لخصام زوجها أبداً وصاحبة الصوت املرتفع الشديد ل

 : الوالجة )  ٣١( 

وهي املتربجة اليت ال تستر عن الرجال ، والتلزم بيتها ، مىت ما طلبها زوجهـا كانـت   
وهذه الصـفة يف  . خارجة ، وكثرية الدخول واخلروج سواء كان يف مرتهلا أو يف منازل اآلخرين 

يبة والنميمة وسـوء ظـن  كالغ  املرأة مفتاح لكثري من الصفات السلبية اليت تتصف ا الزوجـة
 .الـزوج ا أو سوء ظن اآلخرين أيضاً 

 : اهلمازة )  ٣٢( 

الناس بالقبيح ، أي عيابة تستعيب اآلخرين وتوقع م سـواء كـان     وهي اليت تـذكر
 .  زوجها أو غريه

 : اليت تستقل الكثري وال تقبل اليسري من زوجها )  ٣٣( 

 .وتصبح مصدر شقاء لزوجها . تقدم يف خرب إبراهيم الكرخي كما 



 : قليلة العقل وإن مل تكن جمنونة )  ٣٤( 

  …  : ((يه السالميقول لمسعت أبا احلسن موسى بن جعفرع: كما يف خرب الزبريي قـال 
))( وجارية ليس لك فيها هوى وليس هلا عقل وال أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر األخضر 

]٣٧٧[ .( 

 
 .  ١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٧٧( [

  

 
)١٢٩( 

ىل صالحها وبني فإن الزوجة إذا كانت قليلة العقل ال تتمكن أن متيز بني الشيء الذي يؤدي إ
الشيء الذي يضرها ، فلقلة عقلها قد تعاشر زوجها عشرة نكدة وتذيع أسراره وال تقوم حبقوقـه 

 .الزوجية وال تستعمل ما جيذب زوجها إليها وكل ذلك ينعكس على حياا وحياة زوجها 
  :النمامة )  ٣٥( 

لفتنة والتفرقة ، وهذه من قوم إىل قوم على وجه اإلفساد ويؤدي إىل ا  للحديث من  نقّالة
 . أقبح الصفات يف املرأة 

  :اليت ال تكتم لزوجها سراً )  ٣٦( 
من األمور القبيحة ومن مساوئ األخالق املذمومة وهومن   إفشاء األسرار ألي شخص كـان

)  ]٣٧٨[( )كُملَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَمانات (: باب اخليانة باألمانة قـال تعاىل 
الزوجة   وقـد تكون لذلك عواقب وخيمة ال حيمد عقباها ، ومهما يكن األمر فإنه بالنسبة إىل

فيكون اخلطر عليها أكرب من غريها ، وقـد يـؤدي إىل الفنت العائلية إذا أفشت أسرار زوجها 
 .وايار العالقة الزوجية وتكون هي اخلاسرة أوالً وأخرياً 

وقد حتدث القرآن الكرمي عن بعض زوجات النيب صلى اهللا عليه وآله ملّا أفشت سره الذي أخربها 
 . به وأمرها اهللا مع صاحبتها بالتوبة 

النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف   أَسر  وإِذْ ( :قال تعاىل 
هضعب  ضرأَعو  نع   بِريالْخ يملأَنِي الْعبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعإِنْ )  ٣( ب
 تتوبا 

 
  .٢٧: سورة األنفال آية ] ) ٣٧٨( [



 
)١٣٠( 

لَاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغص فَقَد إِلَى اللَّه  جِبرِيلُو   نِنيمؤالْم حالصو
 ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْم٣٧٩[(  )و[ .( 

عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا   )واللفظ للبخاري (   فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما
مل أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي اهللا عنه ،عن املرأتني من أزواج النيب : (( هما قال عن

فحججت   )إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما  (: صلى اهللا عليه وسلم ، اللتني قال اهللا هلما 
ديه من اإلداوة فتوضأ ، فتربز ، حىت جـاء فسكبت على ي  معه ، فعدل وعـدلت معه باإلداوة

. 
يـا أمري املؤمنني ، من املرأتان من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، اللتان قال اهللا عز : فقلت 

 ]٣٨٠[)) ( واعجيب لك يا ابن عباس ، عائشة وحفصة : فقال ) إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه : ( وجل هلما 
.( 

مكثت سنة : (( عن ابن عباس أنه قال   ،  ورواه البخاري أيضاً يف صحيحه يف كتاب التفسري
أريـد أن أسـأل عمر بـن اخلطاب عن آية ، فما أستطيع أن أسأله هيبة له ، حىت خرج حاجاً 

 .فخرجت معه 
فوقفت له حىت فرغ ، مث : الطريق ، عدل إىل األراك حلاجة له ، قال فلما رجعنا وكنا ببعض 

 .سرت معه 
يـا أمري املؤمنني ، من اللتان تظاهرات على النيب صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه ، فقال : فقلت 

 ). ]٣٨١[))( تلك حفصة وعائشة : 

 
 . ٤ - ٣سورة التحرمي آية ] ) ٣٧٩( [

 . ٢٤٦٨ح  ٢٤كتاب املظامل باب  ٤٦اري صحيح البخ] ) ٣٨٠( [
 ٤٩١٤، وكذلك كرر هذا احلـديث حتـت رقـم     ٤٩١٣كتاب التفسري سورة التحرمي ح  ٦٦صحيح البخاري ] ) ٣٨١( [
 . ١٤٧٩وذكره مسلم يف صحيحه حتت رقم .  ٥٨٤٣و ٥١٩١و ٤٩١٥و

 
)١٣١( 

 : الشهربة )  ٣٧( 



اليت تقدمت الزرقاء ، ولكن هنـا التركيز   من الصفـات احلسنـة. وهي الزرقاء البذية 
بذيـة اللسان فتكون مذمومة ، وإن كانت زرقاء   اعلى كو. 
 . وهي الطويلة املهزولة  :اللهربة )  ٣٨( 

 .وهي القصرية الدميمة  :النهربة )  ٣٩( 
 . وهي العجوز املدبرة  :اهليدرة )  ٤٠(         

 .  وهي ذات الولد من غري زوجها :اللفوت )  ٤١( 
املروي عن معـاين   -اخلمس األخرية قد ورد ذكرها يف خرب زيد بن ثابت هذه الصفات 

يا زيـد  : (( قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : فعن زيد بن ثابت قال  -األخبار واخلصال 
: ، قـال زيـد    تزوج تستعف مع عفتك ، وال تزوجن مخساً: ال ، قال : قـلت   تزوجت ؟

شهربة ، وال هلربة ، وال ربة ، وال هيدرة ، وال لفوتاً ، قال : وجن ال تـز: ومـن هن ؟ قال 
ـّة ، : ما عرفت مما قلت شيئاً يا رسول اهللا ، قال : زيد  ألستم عربا ؟ أما الشهربة فالزرقاء البذي

وأمـا اللهربة فالطويلة املهزولة ، وأمـا النهربة فالقصرية الدميمة ، وأما اهليـدرة فالعجــوز   
    ). ]٣٨٢[))( بـرة ، وأما اللفوت ، فذات الولد من غريك املد

         :سريعة السخط ) ٤٢(         
عدم صربها وال تـتمكن    وهـذا يدل على. اليت تزعل وتسخط ألتفه األسبـاب وهي         

 .أن تواجه مصاعب احلياة اليت البد منها لكل زوجة
 

 . ٤٥٦٣٥و ٤٤٥٩٥وكرت العمال ح.  ٢٤٦٤ح   من أبواب مقدمات النكاح ٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٨٢( [
  

 
)١٣٢( 

 : سريعة الدمعة )  ٤٣(        

وهذا يكشف أا مل تنظر إىل . ألجـل ذلك  وهي اليت تبكي ألبسط األمور وجتري دموعها
 .األمـور أكثر من واقعها وجتعل احلبة قبة  األمور بدقة وتعمق وإمنا تصـور

 : املبذّرة )  ٤٤( 

: تفريقه إسرافاً وإفساده ، قال اهللا عز وجـلَّ  : وتبذير املال .. النفقة  هي اليت تسرف يف
 ).  ]٣٨٣[(( ولَا تبذِّر تبذيرا   (



وجة سبب من أسباب فقر زوجها وتبذير الز. التبذير أن ينفق املـال يف املعاصي : وقيل 
الْمبذِّرِين كَـانوا   [:وحينئذ تصبح من أخوان الشياطني كما قرر ذلك القرآن الكرمي بقوله تعاىل 

 ). ]٣٨٤[]( إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُورا

فالزوجـة اليت تتابع كل مديـل جديـد حيدث يف املالبس واألزياء واألصباغ واألثاث 
  فبعض الزوجـات   من أبرز مصاديق هذه اآلية يف التبذير ؛ إا   املرتلية واملوضوات األخـرى

راتب تصـرف أكثـر   تصـرف راتبها بكامله وكثري من راتب زوجها يف الزينة وإن مل يكن هلا
. مدخول زوجها إن مل يكن بكامله يف املوضوات وأدوات الزينة وجيلس الزوج على حصري الفقر 

 .كما دلت على ذلك اإلحصائيات الكثرية 
 .فهذه الزوجة شيطان من شياطني اإلنس وهو أشد من شياطني اجلن

 . خرق : واجلمع . أي حمقَاء جاهلة  :خرقَاء )  ٤٥(     

 
 .  ٢٦: سورة اإلسراء آية ] ) ٣٨٣( [

 . ٢٧: سورة اإلسراء آية ] ) ٣٨٤( [

 
)١٣٣( 

: هل تزوجت ؟ قلـت  : (( قال رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله: ففي حديث جابر قال 
فهالّ فتـاة تالعبـها     :بفالنة بنت فالن ، بايم كانت باملدينة ، قال : قلت   ؟  مبن: نعم ، قال 

  فكرهت أن آـن  –يعين أخواته  –يا رسول اهللا ، كن عندي نسوةً خرق :   وتالعبك ؛ قلت
 ). ]٣٨٥[..))( أصبت ورشدت : هذه أمجع ألمري ، قال : بامرأة خرقاء ، فقلت 

 . أي السمجة القبيحة الوجه :  السوءاء) ٤٦(           

املرأة اجلميـلة تقطع البلغم ، واملرأة السوءاء يج : (( عليه السالم  فعن اإلمـام الصادق
 ). ]٣٨٦[( ))املرة السوداء 

( من الصفـات الذميمة اليت حتدثت عنها الروايـات املتقدمة واآلتية وغريهـا    وغريها
]٣٨٧[ . ( 

يظهر : (( مسعته يقول :  خرب األصبغ بن نباتة ، عن أمري املؤمنينعليه السالمقال ويف        
نسـوة كاشـفات ، عاريـات ،    :   -وهـو شـر األزمنة  –  يف آخر الزمان واقتراب الساعة



متربجات ، من الدين خارجات ، يف الفنت داخالت ، مائالت إىل الشهوات ، مسرعــات إىل  
 ) . ]٣٨٨[))( رمات ، يف جهنم خالدات مستحالّت احمل  اللذات ،

كأنه يتحدث عـن  : عليه السالم وهذا اخلرب الذي رواه األصبغ عن أمري املؤمنني        
 –ياده وأصبح زماننا شـر األزمنـة   زماننا هذا ؛ فالذي ذكر يف هذا اخلرب كله موجـود مـع ز

 .نعوذ باهللا من ذلك كله 
 

 . ٤٥٦٣٢وكرت العمال ح.  ١٦٤٤٠مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٣٨٥( [

املرأة (     وفيه ١من مقدمات النكاح ح ٢١ل كتاب النكاح بابالوسائ  ، ٣٣٦ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح] ) ٣٨٦( [
 .وما يف الكايف لعله هو الصحيح ) السوداء 

 .والوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح  ٥انظر الكايف ج] ) ٣٨٧( [
مـع  .  ٥ح ١١١، والفقيه كتاب النكاح بـاب   ٥ح   من أبواب مقدمات النكاح ٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٨٨( [

 . اختالف يسري 

 
)١٣٤( 

 :كما يكره للرجل أن يتزوج 
 .القابلة له عند والدته  – ١
 .ضرة أمه مع غري أبيه  – ٢
 .أخت أخيه من غري أبيه وأمه  – ٣
  

 : وصية لقمان البنه 

 .إثنتان صاحلتان ، وإثنتان ملعونتان :   النساء أربعةيا بين 
الشريفة يف قومها ، الذليلـة يف نفسها اليت إن أُعطيت شـكرت ،  : فاحدى الصاحلتني 

 .وإن ابتليت صربت ، القليل يف يديها كثري 
الولـود ، الودود ، تعود خبري على زوجها ، هي كاألم الرحيم تعطـف علـى   : والثانية 

وترحـم صغريهم ، وحتب ولـد زوجها وان كانوا من غريها ، جامعـة الشـمل،   كبريهم ، 
األمحر ، طـوىب ملـن     كالذهب  والولد ، فهي  مرضية البعل ، مصلحة يف النفس واألهل واملال

 . رزقها ، إن شهد زوجها أعانته ، وإن غاب عنها حفظته 



الـيت إن اعطيـت     ،  يف قومهافهي العظيمة يف نفسها ، الذليلة : وأما أحدى امللعونتني 
فـزوجها منها يف بالء ، وجرياا منها يف عناء ، فهي   ،  سخطت ، وإن منِعت عتبت وغضبت

 . جاورته أكلك ، وإن هربت منه قتلك  كاألسد إن

سريعة الدمعة ، إن شهد زوجها مل تنفعه ، وإن غاب   سريعة السخط ،: وامللعونة الثانية 
رتلة األرض النشاشة ، إن اسقيتها أفاضت وغرقت ، وإن تركتها عطشت ، عنها فضحته ، فهي مب

وإن رزقت منها ولداً مل تنتفع به ، يا بين لوكانت النساء تذاق كما يذاق اخلل ملا تزوج رجـل  
 )]٣٨٩[(امرأة سوء ابداً 

 
 . ٣١١األخالق املرضية ص] ) ٣٨٩( [

  

 
 )١٣٧( 

 الفصل الرابع

 ليليت العقد والزفاف

  
 :ليلة العقد 

والفتاة ، حيث اما ينتقال من حالة العزوبة   الشاب  ليلة العقد ليلة مهمة يف حياة        
.. حالـة احلصانة والرزانة .. املذمومة حالة اخلطر ، إىل حالة الزواج املمدوحة شرعاً وعرفاً 

 حالـة األنس واللذة ، فينبغي لكل منهما أن يكون عنـده استعداد هلذه النقلة املباركـة ، وأن
والربكة وقراءة القرآن ، لذلك قد ورد يف   يتـوجها إىل اهللا سبحانه بالدعـاء وطلب اخلري

أمام العقد وفيها احلمد والثناء على املوىل سبحانه والصالة   )بالضم (   األحاديث اإلتيان باخلُطبة
 .على حممد وآله 

 :مستحبات ليلة العقد 
 :رؤية املخطوبة  - ١
اح ينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يتعرف كل واحـد منـهما  إجراء عقد النك  قبل

يتزوجها بل قد يسـتحب    على اآلخر وينظر إليه ، والمانع أن ينظر الرجل إىل املرأة اليت يريد أن



ذلك ؛ فقد جاء يف صحيحة هشام بن سامل ، ومحاد بن عثمان ، وحفص بن البختري كلـهم ،  
البأس بأن ينظر إىل وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ((   :عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 

 )((]٣٩٠[ .( 

 
   . ٣٦٥ص  ٥الكايف كتاب النكاح باب النظر ملن أراد أن يتزوج ج ] ) ٣٩٠( [

 
)١٣٨( 

   .معاصم : موضع السوار من الساعد ، واجلمع : واملعصم 
الرجـل يريـد أن   : قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : بن يعقوب قال وصحيحـة يونس 

نعم وترقق له الثياب ألنه يريد أن يشتريها بأغلى : (( يتزوج املرأة جيوز له أن ينظر إليها ؟ قـال 
 ). ]٣٩١[))( الثمن 

امرأة جيوز له النظر   أمجع العلماء كافـة على أن من أراد نكاح: " قـال العالمة السي
 ). ]٣٩٢[" ( مفصل الزند واختلوا فيما عدا ذلك   إىل وجهها وكفيها مـن

ينظر إىل وجه امرأة   جيوز أن( ال خـالف بني املسلمني يف أنه   "واهر صاحب اجل  وقال
وكفيها ، بل اإلمجاع بقسميه عليه ، بل احملكي منهما مستفيض   )يريد نكاحها وإن مل يستأذا 

 ). ]٣٩٣[" ( أو متواتر 

: عن النيب صلى اهللا عليه وآله أنـه قـال   ) اازات النبويـة : ( وعن السيد الرضي يف 
) يـودم خ ل  ( لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يـؤدم  : ((   للمغرية بن شعبة وقـد خطب امرأة

 ). ]٣٩٤[))( بينكما 

انظـر  ((   :  وعنه صلى اهللا عليه وآله ، أنه قال لرجل مـن أصحابه وقد خطب امـرأة
 ). ]٣٩٥[))( إىل وجهها وكفيها ، فإنه أحـرى أن يؤدم بينكما املودة واأللفة 

 
 .  ١١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٣٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٩١( [

   . ٣٦٥ص  ٥هامش الكايف ج ] ) ٣٩٢( [
 . مع منت الشرائع  ٦٣ص  ٢٩جواهر الكالم ج )  ]٣٩٣( [

، واجلامع الصحيح للترمذي كتاب النكـاح   ١٣ح   من أبواب مقدمات النكاح ٣٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٩٤( [
 . ٤٤٥٧٢و  ٤٤٥٢٦، وكرت العمال ح ١٣٤٨٨، والسنن الكربى للبيهقي ح ١٨٦٦و ١٨٦٥، وسنن ابن ماجه ح ١٠٨٧ح

 .  ٦٤ص  ٢٩ج   هر الكالمجوا] ) ٣٩٥( [
  



  

 
)١٣٩( 

 –  يقال أدم اهللا بينهما يأدم أدماً.   أي تكون بينكما احملبـة واالتفـاق: يؤدم بينكما " 
ـَق -بالسكون   ). ]٣٩٦[" ( فَعلَ وأفْعل –باملد  –وكذلك يودم . أي ألَّف ووفّ

يستحب أن خيتار الليلة املناسبـة الجراء العقد وهذه هلا أمهيـة كـربى يف احليـاة     - ٢
 .الزوجية 

ففي خرب احلسن بن علي الوشاء ، عن أيب احلسـن الرضـاعليه   . أن يكون العقد يف الليل  – ٣
من السنة التزويج بالليل ألن اهللا جعل الليل سكناً ، : (( السالمقال مسعته يقول يف التزويج قـال 

 ). ]٣٩٧[))( والنساء إمنا هن سكن 

 . بالتزويج هو العقد ، أوما يشمله ، ال الزفاف بناًء على أن املراد 

 . إقامة الشهود على إجراء العقد وهو مستحب عندنا ال واجب – ٤

إنمـا جعلـت   ((      :فقد جاء يف صحيحة هشام بن سامل ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 
 ). ]٣٩٨[))( البينات للنسب واملواريث 

فإن الصدقـة حسنة يف أي وقت ، والصدقة يف مثـل  :  إعطاء الصدقة للفقراء قبل العقد  – ٥
 .هذه الليلة مهمة لدفع البالء وجلب اخلري والربكة 

املوىل والصالة على النيب  أمام العقد ، وأقلها احلمد والثاء على) بالضم ( اإلتيـان باخلُطبة  – ٦
 ]٣٩٩[( صلى اهللا عليه وآلـه ، وخطبـه وخطب األئمـة عليهم السالم يف هذا اال كثرية 

.( 

 
 .  ٣٥ص  ١ج   النهاية البن األثري] ) ٣٩٦( [

 .  ٣حديث   من أبواب مقدمات النكاح ٣٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٣٩٧( [

 . ١حديث   من أبواب مقدمات النكاح ٤٣النكاح باب  الوسائل كتاب] ) ٣٩٨( [
، واملستحبات يف هذه الليلة يرجع فيها إىل العروة  ٣٦٩ص  ٥ج  الكايف كتاب النكاح باب خطب النكاح: انظر ] ) ٣٩٩( [

 . ٢٩واجلواهر ج ٢الوثقى ج

 
)١٤٠( 

 من أنه روي ) التذكرة ( ويستحب دعاء احلاضرين للزوجني ، كما يف  - ٧



بارك اهللا عليك ومجع : نعم ، فقال : فقلت   يا جابر تزوجت ؟: (( أنه صلى اهللا عليه وآله قال 
 ). ]٤٠٠[))( بينكما يف خري 

 :مكروهات العقد 
مـن  ((     :الصادق عليه السـالم   فعن اإلمام. يكره إيقـاع العقـد والقمر يف العقرب  – ١

 ). ]٤٠١[))( تزوج امرأة والقمر يف العقرب مل ير احلسىن 

 .ويوجد خالف بني العلماء هل املراد به الربوج أو املنازل واالحتياط حسن فيهما 
 . ٢٥و     ٢٤و  ٢١و ١٦و ١٣و ٥و ٣: يكره إيقاعه يف كوامل الشهر وهي  – ٢
 . الليلتان أو الثالث يف آخر الشهر : وهو   يكره إيقاعه يف حماق الشهر – ٣

 ). ]٤٠٢[))( يج يف حماق الشهروروي أنه يكره التز:(( قال الشيخ الصدوق 

من تزوج : (( آبائـه عليهم السالم يف حديث قال   عن  ويف اخلرب عن علي بن حممد العسكري
 ).  ]٤٠٣[))( يف حماق الشهر فليسلم لسقط الولد 

 . بناًء على أن املراد من التزويج حقيقة يف العقد وإالّ فال 

  أبـا   ملّا بلغ: يكره إيقاعه يف ساعة حارة من النهار ؛ ففي خرب ضريس بن عبد امللك قال  – ٤
 عليه أنّ رجالً تزوج يف جعفر صلوات اهللا 

 
ودعاء النيب صلى اهللا عليه وآله جلابر بن عبداهللا موجود يف .  ٣٥ص  ٢٩مدارك العروة للشيخ علي اإلجتهاردي ج ] ) ٤٠٠( [

اجلامع الصحيح للترمـذي كتـاب النكـاح    : والدعاء للمتزوج موجود يف .  ١٤٦٦ح ١٦صحيح مسلم كتاب الرضاع باب 
 .٢٣٠، وسنن أيب داود ح ١٩٠٥سنن ابن ماجه ح، و ١٠٩١ح

 . ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٤الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٤٠١( [
 . ٢ح  ١١٦الفقيه كتاب النكاح باب] ) ٤٠٢( [

 . ٣من أبواب مقدمات النكاح ح  ٥٤الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٤٠٣( [
  

 
)١٤١( 

))( ما أرامها يتفقان ، فافترقـا  : (( أبو جعفرعليه السالم: ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال 
]٤٠٤[ .( 

 :ليلة الزفاف  



الزفاف ليلة الفرحـة ، واالنس ، واللذة لكل مـن العروسني ، واألهل واألقربـاء  ليلة         
الذكريــات ال ينسـياا طيلـة      وهي ليلة تذكارية يف حياة العروسني ، وتلك  واألصدقاء ،

حال وعلى أمت وجه والفرحة شاملة واالبتسـامة    حيـاما ، وينبغي أن متر هذه الليلة يف أحسن
 .مستمرة 

حال الفرح ، كثرياً ما يغفل عن اهللا سبحانه وتتحول تلـك الفرحـة إىل     واإلنسـان يف        
بسبب ما حيصل يف تلك الليلة من املنافيات  –ال مسح اهللا  –عكسها ، كما قد حتصل انتكاسات 

ل الشرعية واخلالفات اإلهلية ، لذلك ينبغي للعروسني وألهلهما أن يتوجهوا إىل اهللا سبحانه ، بفع
البليات وجلب اخلـريات والربكـات ،     لدفع  الطاعات ، واخلريات ، من الدعاء والصدقات ،

اليت بدورها تؤدي : احملرمات   لعمل املستحبات يف مثل هذه الليلة املباركة ، وترك  ومنها التوجه
 كاألغاين واستعمال الطبول والزمور والرقص. إىل نزع الربكـة وجلب الشر وحصول الكوارث 

 .والتربج واإلختالط
 .نذكرها فيما بعد  اليت سوف: بل وينبغي ترك املكروهات         

 :مستحبات ليلة الزفاف 
 :املستحبات كثرية فلنذكر بعضها         

 :الوليمة ليلة الزفاف )  ١( 
حالـه وإال فقد تتحول إىل مكروهة   وهي من األمور املستحبة وينبغي أن يراعي املتزوج

 .حمرمة أو 
 

 . ١ح ٣٦٦ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب الوقت الذي يكره فيه التزويج] ) ٤٠٤( [

 
)١٤٢( 

يصدق بالقليل كما يصدق   واالستحبـاب  الوليمـة ،  فهو مطلق: اما اإلستحباب * 
نوع من أنـواع  أي   بالكثري كما ان االستحبـاب ال خيتص بنـوع معني من الطعام بل يشمل

 .وحسب حال الشخص من غناه وفقره   األكـل احمللل على ما هو املتعارف فيه يف البلد
 .فإن الرسول األعظم عليه الصالة والسالم ملا تزوج بعض نساءه أطعم احلَيس 

 هو متر خيلط بسمن وأقط ويعجن شديداً ورمبا جيعل فيـه :   واحلَيس



 .وقد يكون مثل الفتيت عندنا ).  ]٤٠٥[( سويق
   :عليه السالم  فقد جاء يف الصحيح عن هشام بن سامل عن اإلمام الصادق

 اهللا صلى اهللا عليه وآله حني تزوج ميمونة بنت احلارث أولَم عليها واطعم الناس  أن رسـول(( 
 ). ]٤٠٦[))( احلَيس 

والظاهر أن املدار على مسماها يف الكم والكيف فقد : " وقال صاحب اجلواهر يف الوليمة         
وروي عنه صلى اهللا عليه . يس احلَ  مسعت ان رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله أومل وأطعم الناس

أنه (( وعنـه صلى اهللا عليـه وآله ايضاً … )) أومل على صفية بسويق ومتر : (( وآله ايضاً أنه 
 ). ]٤٠٧[))" ( أومل على بعض نسائه مبدين من شعري 

 .ثالثة أرباع الكيلو : واملد 
 ) ]٤٠٨[( ان الرسول صلى اهللا عليه وآله مل يومل على بعض نسائه: وروي         

  
 

 . ٦٤ص ٤جممع البحرين ج] ) ٤٠٥( [

 . ٣٦٨ص ٥الكايف ج] ) ٤٠٦( [
، ويف اجلامع الصحيح  ١٤٥٠٧و ١٤٥٠٦، والسنن الكربى للبيهقي ح ٥١٧٢والبخاري ح،  ٤٧ص ٢٩اجلواهر ج] ) ٤٠٧( [

 )) .وسلم أولَم على صفية بنت حيي بسويق ومتر ) وآله ( أن النيب صلى اهللا عليه : ((  ١٠٩٥للترمذي ح

 . ٤٧ص ٢٩اجلواهر ج] ) ٤٠٨( [

 
)١٤٣( 

والفقراء لألكل منها فإم أفضل من غريهـم    وينبغي ان يدعى إىل الوليمـة املؤمنـون        
ومنـها  "   :  ي يف مستحبات التزويجقال السيد اليزد  وأوىل باملودة وأقرب إىل إجابة الدعاء ،

 ]٤٠٩[" (   ، ودعاء املؤمنني واألوىل كوم فقـراء   الوليمة ، يوماً أويومني ال أزيد فإنه مكروه
.( 

كان يــؤدي إىل    الوليمة إىل الكراهة وذلك إذا فقد يتحول استحباب:  أما الكراهة *        
 .املشقة عليه ، أو التبذير يف حالـة اإلطعام مـع عدم توفر االمكانية له 

فإذا كانت الوليمة سبباً إىل تأخري الزواج وهو حباجة إليه وقد يوقعـه يف  :  وأما احلرمة*         
التأخري قد يوقع الشاب أو الشابة يف   أو أن  ال يتحمالن عادة ،  العسر واحلرج الشديدين الذين

 .احلرام فتكون الوليمة حمرمة 



حيصل يف بعض احلاالت يف زماننـا هذا ؛ فـإن كثرياً من الشباب قد يتأخر   قد  كما        
وقد تكون   ، والوليمة  املرتل  لسنـوات عديدة إلجل تكاليف الزواج من املَهر ، وأثاث

مهر إن مل تكن يف بعض احلاالت أكثر ، وأصبحت الوليمة عائقاً من عوائق الوليمـة مساويـة لل
 .البلدان والذين ينظرون إليها مبرتلة الواجب   الزواج خصوصاً يف بعض

فإنّ ذلك يصل إىل   أن ال يتمادى يف اإلطعام أليام عديدة -حىت للمتمكن  -لذلك ورد         
 .الرياء والسمعة 

الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثالثة أيـام  : (( مـام الباقرعليه السالم قال كما عن اإل        
 ). ]٤١٠[))( رياء ومسعة 

 
 . ٢العروة الوثقى كتاب النكاح ج ] ) ٤٠٩( [

 . ٣٦٨ص  ٥الكايف ج] ) ٤١٠( [

 
)١٤٤( 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : (( ويف خرب السكوين عن اإلمام الصادق عليه السالم قال 
 .) ]٤١١[))( أول يوم حق ، والثاين معروف ، وما زاد رياء ومسعة الوليمة 

من بركة املرأة خفة مؤنتها ، : (( عليه السالم وقد تقدم يف اخلرب عن اإلمام الصادق
 ). ]٤١٢[))( ة مؤنتها وتعسري والدا وتيسري والدا ، ومن شؤمها شد

من بركة املرأة خفّة مؤنتـها  : (( وعن حممد بن مسلم ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال 
 ) .  ]٤١٣[))( ولدها وتيسري ولدها ، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسري 

  

 -كما يفعله بعض الناس  – مرتله  الزوج إىل  عنـد دخول  الذبيحة اليت تذبح)  ٢(         
 .ينبغي أن توزع على الفقراء واملساكني وتكون صدقة 

خيلع خف العروس إذا دخلت البيت ، وغسل رجليهـا ،    يستحب للزوج أن)  ٣(         
، للخرب الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أيب سعيـد  باب الدار إىل آخرها  وصب املاء من
يا : (( أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله علي بن أيب طـالب عليه السالمفقال : اخلدري قال

س بيتك فاخلـع خفيها حني جتلس ، واغسل رجليها ، وصب املـاء مـن   علي إذا دخلت العرو
 ). ]٤١٤[))( … باب دارك إىل أقصى دارك 

 



و  ٤٤٦١٩، وقريب منه ح ٤٤٦٢٣، وكرت العمال ح ١٤٥٠٩والسنن الكربى للبيهقي ح  ، ٣٦٨ص  ٥الكايف ج] ) ٤١١( [
 . ٤٤٦٣٤و ٤٤٦٣٠و  ٤٤٦٢٨و  ٤٤٦٢٠

 ٥، الوسائل كتاب النكاح باب  ١ح  ٢٣٦ص  ٣ج   فضل التزويج ١٠٩باب   كتاب النكاح  من ال حيضره الفقيه] ) ٤١٢( [
 .٣من أبواب املهور ح

 .  ٢ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٢باب   الوسائل كتاب النكاح] ) ٤١٣( [

مـن أبـواب    ١٤٧، الوسائل كتاب النكاح باب  ١ح  ٣٥٤ص  ٣ج   درالنوا ١٧٨الفقيه كتاب النكاح باب ] ) ٤١٤( [
   .١ح   مقدمات النكاح

 
)١٤٥( 

من األلبان ، واخلـل والكزبـرة ،   : يستحب منـع العروس يف أسبـوع العرس )  ٤(         
والتفـاح احلامض ألجـل األضرار اليت يكون يف هذه األشياء على العروس ؛ كمـا يف اخلـرب   

وامنـع : (( يه السالم أنه قالل وصية النيب صلى اهللا عليه وآله لعليععـن أيب سعيد اخلدري يف
 .العروس يف أسبوعها من األلبان واخلل والكزبرة والتفاح احلامض من هذه األربعة األشياء 

 يـا رسول اهللا وألي شيء أمنعها من هذه األشياء األربعة ؟: يه السالم لفقال عليع       

من هذه األشياء األربعة عن الولد ، وحلصري يف ناحية البيت خري   ويربد  الرحم يعقمألن : قـال 
 ).  ]٤١٥[))( …من امرأة ال تلد 

األمور املستحبة أن يكون الزفاف يف الليل فإنه أوفق بالستر ملا ورد يف خـرب  ومن )  ٥(         
:   مسعته يقول يف التزويج قال: احلسن بن علي الوشاء ، عـن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال 

 ). ]٤١٦[))( جعل الليل سكناً والنساء إمنا هن سكن   من السنـة يف التزويج بالليل ألن اهللا(( 

زفوا عرايسكم ليالً وأطعموا ضحى : (( ويف خرب السكوين ، عـن أيب عبد اللهعليه السالم قال 
 )((]٤١٧[ .( 

 .أن يكون الزوج على وضوء )  ٦(         
أن يصلي الزوج ركعتني قربـة إىل اهللا تعاىل ،وبعد الصالة حيمـد اهللا سـبحانه   )  ٧(         

 :وميجده ويصلي على حممد وآله مث يدعو ذا الدعاء
 

من أبواب مقدمات  ١٤٨، الوسائل كتاب النكاح باب ١ح  ٣٥٤ص  ٣ج   النوادر ١٧٨الفقيه كتاب النكاح باب] ) ٤١٥( [
 .  ١ح   النكاح

   .١ح  ٣٦٦ ٥النكاح باب ما يستحب من التزويج بالليل جالكايف كتاب ] ) ٤١٦( [
 . ٢ح  ٣٦٦ص  ٥الكايف كتاب النكاح باب ما يستحب من التزويج بالليل ج ] ) ٤١٧( [



 
)١٤٦( 

  إجتماع ، وآنـس   ، وأرضين ا وامجع بيننا بأحسن  وودها ، ورضاها  اللّهم ارزقين إلفَها ،(( 
 ). ]٤١٨[))( إيتالف ، فإنك حتب احلالل وتكره احلرام 

 .وس على وضوء أيضاًأن تكون العر)  ٨(       
وتدعو بنفس الدعاء مع إبدال الضمري مـن    إىل اهللا  أن تصلي العروس ركعتني قربة)  ٩(      

اللهم ارزقين إلفه ، ووده ، ورضاه ، وأرضين به ، وامجـع بيننــا   : وتقول   املؤنث إىل املذكر
 . بأحسن اجتماع وأنفسِ ائتالف ، فإنك حتب احلالل وتكره احلرام

 .ويدمي السعادة الزوجية  هـذا مما يوجب احملبـة واإللفـة بني الزوجني  وأن
: يه السالملمسعت رجالً وهو يقول أليب جعفرع: يف صحيحة أيب بصري قال   فقد جـاء

فداك ، إين رجل قد أسننت ، وقد تزوجت امرأة بكراً صغرية ومل أدخل ا ، وإين   جعلت
إذا : (( يه السالملقـال أبو جعفرع  تكرهين خلضايب وكربي ؟ أخاف إذا دخلت علي فرأتين أن

متوضية ، مثّ التصل إليها   أُدخلَت عليك إن شاء اهللا ، فمرهم قبل أن تصـل إليك أن تكون
أن تصلي أيضاً ركعتني ، مثّ حتمد اهللا   أنت حتى توضأ وتصلي ركعتني ، مثّ مرهم يأمروها

: ادع اهللا ، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك ، مثّ ادع اهللا وقل  وتصلي على حممد وآله ، مثّ
  اللهم أرزقين إلفها ، وودها ، ورضاها يب ، وأرضين ا ، وامجع بيننـا بأحسن اجتمـاع

 .وأنفسِ ائتالف ، فإنك حتب احلالل وتكره احلرام 
 

 .بسند صحيح  ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٥كتاب النكاح باب  وسائل الشيعة] ) ٤١٨( [
  

 
)١٤٧( 

 ]٤١٩[))( واعلم أن اإللف من اهللا والفرك من الشيطان ليكره مـا أحل اهللا عز وجلّ 
.( 

 

 . هوالبغض : والفرك 

عروس تـذهب إىل الكوافري قبـل ليلة الزفاف بساعات كثرية أو إذا كانت ال: أقـول 
يوم ، وهي تصفف شعرها واألصباغ اليت تعلو بشرا مىت تتمكن أن تصلي الواجبة مـن صالة 



أال تكون .. املغرب والعشاء فضالً أن تصلي ركعيت الزواج وحىت حتصـل اإللفـة واحملبة 
 تحبات ؟ ومانعة للخريات والربكات ؟الكوافري مانعة من فعل الواجبات واملس

يستحب للحـاضرين أن يؤمنـوا على دعاء العروسني ، كما تقدم يف صحيحة )  ١٠(         
 ).  ]٤٢٠[( أيب بصري 

 : الدعاء للعروسني 

حجر وأخرج الدواليب يف الذرية الطاهرة بسند جيد عن عبداهللا بن بريـدة ،    ابن  قـال        
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليلة بىن : عن أبيه ، قال 

 
، والكايف كتاب النكاح باب القول عند دخول الرجـل   ٣٦٥ص  ٣٦باب  ٧التهذيب للطوسي كتاب النكاح ج ] ) ٤١٩( [
مع اختالف يسري ، .  ٢٥١٧٦ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٥، والوسائل كتاب النكاح باب  ١ح  ٥٠٠ص  ٥ج   بأهله

جاء رجل إىل ابـن  : (( ما ورد عن أيب وائل قال : حول صالة العروسني ودعائهما : وانظر . وقد نقلته من التهذيب ألنه أمشل 
إن اإللف من اهللا ، وإن الفَرك من الشيطان : فقال عبداهللا [أي تبغضين]إين تزوجت امرأة ، وإين أخاف أن تفركين: مسعود فقال 

،  اللهم بارك يل يف أهلي ، وبارك هلم يفّ: وقل . …، ليكره إليه ما أحل اهللا ، فإذا أُدخلت عليك فمرها فلتصلي خلفك ركعتني 
رواه عبدالرزاق الصنعاين يف )) . وارزقين منهم ، وارزقهم مين ، اللهم امجع بيننا ما مجعت إىل خري ، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري 

 .بسند صحيح ، والطرباين يف املعجم الكبري واألوسط  ١٠٤٦١و  ١٠٤٦٠ح ١٩١ص ٦املصنف ج

 . ٤٤٤٥٢١كرت العمال ح: وانظر ] ) ٤٢٠( [
  

 
)١٤٨( 

: (( فدعا مباء فتوضأ منه ، مث أفرغه عليهما ، وقال)) ال حتدث شيئاً حىت تلقاين :(( علي بفاطمة 
 ). ]٤٢١[))( اللهم بارك فيهما ، وبارك عليهما ، وبارك هلما يف نسلهِما 

ويدعو ـذا  على ناصية زوجته وهو مستقبل القبلة   أن يضـع الزوج يـده)  ١١(         
  اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت يل منها ولداً ، فاجعله: ((   الدعاء

 ). ]٤٢٢[))( جتعل للشيطان فيه شركاً وال نصيباً   شيعة آل حممد ، وال  مباركاً تقياً ، من

اللهم على كتـابك تزوجتها ويف أمانتـك أخـذتها وبكلماتـك    : (( وكذلك يقول         
مسلماً سويـاً ، وال جتعلـه شـرك    فاجعلـه  استحللت فرجها فإن قضيت يف رمحها شيئـاً

 ). ]٤٢٣[))( شيطان 

 :العروس العاقلة يف ليلة الزفاف 
 .وال شك أن الرجل الذي يقع يف امرأة عاقلة ، ينال نصف الدنيا إن مل يكن معظمها        



هؤالء احملظوظني يف الدنيا أحد القضاة املشهورين ، فقد قابل بعض أصحابه يوماً   ومـن        
 :، فسأله عن حاله يف بيته ، فقال القاضي 

 
 ٢، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكـبري ج  ١١٥٨٧: ترمجة فاطمة الزهراء رقم  ٢٦٥ص ٨اإلصابة البن حجر ج] ) ٤٢١( [
 )).وبارك هلما يف شبليهما ((وعند البزاز )) وبارك هلما يف بنائهما((بسند صحيح ، ويف أخره  ١١٥٣ح ٢٠ص

سنن ابن ماجـه  : ومبعناه يف .بسند صحيح  ٢من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٥كتاب النكاح باب  شيعةوسائل ال] ) ٤٢٢( [
 . ٢٧٥٧ح ٢٠٢ص ٢، واملستدرك للحاكم ج ٢١٦٠، وسنن أيب داود ح ١٩١٨ح

ويرجع يف هذه املسـتحبات  .  ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٣كتاب النكاح باب ٨١ص ١٤وسائل الشيعة ج] ) ٤٢٣( [
 . ٢٩واجلواهر ج ٢فة إىل الروايات ، العروة الوثقى جباإلضا

 
)١٤٩( 

 .من عشرين عاماً مل أر ما يغضبين من أهلي ((         
 وكيف ذلك ؟: قال له         

فاتناً ، ومجاالً نادراً   مـن أول ليلة دخلت على امرأيت ، رأيت فيها حسناً: قـال شريح         
 .فألتطهر وأصلي ركعتني شكراً هللا: قلت يف نفسي .. 

 .بصاليت ، وتسلم بسالمي  فلما سلمت وجدت زوجيت تصلي        
: فلما خال البيت من األصحاب واألصدقاء ، قمت إليها فمددت يدي حنوها ، فقالت         

 .على رسلك يا أبا أمية ، كما أنت
علم احلمد هللا أمحده وأستعينه ، وأصلي على حممد وآله ، إين امرأة غريبة ال : مث قـالت         

 .يل بأخالقك ، فبين يل ما حتب فآتيه ، وما تكره فأتركه
إنه كان لك يف قومك من تتزوجه من نسائكم ، ويف قومي من الرجال من هـو : وقالت         

إمساك : أمرك اهللا به   وقد ملكت فاصنع ما  كف يل ، ولكن إذا قضى اهللا أمراً كان مفعوالً ،
 !! .أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولك. .مبعروف أو تسريح بإحسان 

 ! .فأحوجتين واهللا يا شعيب إىل اخلُطبة يف ذلك املوضع: قال شريح         

 :أمحد اهللا وأستعينه ، وأصلي على النيب وآله وسلم ، وبعد : فقلت         
        فإنك  عليه يكن ذلك حظك ، وإن تدعيه يكن  قلت تـة عليك حج  كالماً إن ثَب ..

فانشريها ، وما رأيت من سيئة   وما رأيت من حسنة..وأكره كذا وكذا .. أحب كـذا وكذا 
 !فاستريها 



 كيف حمبتك لزيارة أهلي ؟: فقالت         

 .ما أحب أن ميلين أصهاري : قلت         
  

 
)١٥٠( 

 ومن تكره ، فأكره ؟.. فمن حتب من جريانك أن يدخل دارك ، فـآذن له : فقالت         

 .صاحلون ، وبنو فالن قوم سوء  بنو فالن قوم: قلت         
 .فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها حوالً ال أرى إال ما أحب: قال شريح        
 .فلما كان رأس احلول جئت من جملس القضاء ، فإذا بفالنة يف البيت        
 من هي ؟: قلت         

 ].أي أم زوجتك ..[ختنك : قالت         

 كيف رايت زوجتك؟: سألتين فالتفتت إيلّ و        

 .خري زوجة : قلت         
إذا ولدت غالمأً ، أو : إال يف حالني   يا أبا أمية ، إن املرأة ال تكون أسوأ حاالً: قالت         

فأدب مـا .. فو اهللا مـا حاز الرجال يف بيوم شراً مـن املرأة املدللة   ؛  حظيت عند زوجها
 .شئت أن ذبشئت أن تؤدب ، وهذّب ما 

فمكثت معي عشرين عاماً مل أعتب عليها يف شيء إال مرة وكنت هلا ظاملاً   :  قال شريح        
.(( !!! 

وإذا كـانت موافقة املرأة للرجل وتوافقها معه ، أكثر العوامل فاعلية يف استمرار اجنذاب         
هلا ، وتعمل   تؤدي إىل كراهيته املتزايدة الرجل حنو املرأة ودوام العالقة بينهما ، فإن خمالفتها له

  ). ]٤٢٤[( على تصديـع مـا بينهما من رباط وميثاق
 

  . ٤٥ – ٤٤املرأة املثالية يف أعني الرجال ص ] ) ٤٢٤( [
  

 
 )١٥٣( 



 الفصل اخلامس

 اخلَلْوةُ بني الزوجني

  
 :آداب اجلماع 

املرأة حبلى ؛ ففي احلديث املرسل وباألخص إذا كانت . يستحب الوضوء للرجل واملرأة  – ١
))( إذا أتى الرجل جاريته مثّ أراد أن يأيت األخرى توضأ : (( قال عن أيب عبد اللهعليه السالم

]٤٢٥[ . ( 

يا علي إذا محلت امرأتك : (( قال  علي عليه السالمويف وصية النيب صلى اهللا عليـه وآله ل  
 ). ]٤٢٦[))( فالجتامعها إالّ وأنت على وضوء 

 .االستعاذة من الشيطان الرجيم – ٢
الشيطان ما رزقتين   اللهم جنبين الشيطان وجنببسم اهللا وباهللا : (( التسمية والدعاء وهو  – ٣

 )((]٤٢٧[ .( 

بسم اهللا الرمحن الرحيم الذي ال إله إال هو بديع السموات واألرض : ((  الدعاء أيضاً وهو  – ٤
هذه الليلة خليفة فـال جتعل للشيطان فيه شركاً ، وال نصيباً ، وال حظاً  ، اللهم إن قضيت مين يف

 ، 

 
 . ٤٤٨٣٢كرت العمال ح: وقريب منه يف .  ١ح   من أبواب مقدمات النكاح ١٥٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٢٥( [

 . ١ح   من أبواب الوضوء ١٣باب   الوسائل كتاب الطهارة] ) ٤٢٦( [
،  ٣٢١٧صحيح البخـاري ح : وقريب منه يف .  ٣من أبواب مقدمات النكاح ح ٦٨تاب النكاح بابالوسائل ك] ) ٤٢٧( [

 . ١٠٤٦٧ - ١٠٤٦٥ح ٦، واملصنف لعبدالرزاق ج ١٠٩٢، والترمذي ح ١٤٣٤وصحيح مسلم كتاب النكاح ح

 
)١٥٤( 

 ). ]٤٢٨[))( مؤمناً ، خملصاً ، مصفّا من الشيطان ، ورجزه ، جلّ ثناؤك  واجعله 

اللهم بكلماتك استحللت فرجها ، وبأمانتك أخذا ؛ : ((  ويدعو أيضـاً بدعاء آخر وهو  – ٥
 ). ]٤٢٩[))( فإن قضيت يف رمحها شيئاً فاجعله تقياً، زكياً ، وال جتعل فيه شركاً للشيطان 

اللهم ارزقين ولداً واجعله تقياً زكياً ليس يف خلقه زيادة وال نقصان :(( أو يدعو بقوله  – ٦
 ). ]٤٣٠[))( واجعل عاقبته إىل خري 



 . يستحب مالعبة الزوجة قبل املواقعة  – ٧

الرجل أهله   ومالعبة  ليس شيء حتضره املالئكـة إال الرهان: (( االمام الصادق عليه السالمفعن 
 )((]٤٣١[ .( 

كل هلو : (( ديث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف ح: ويف مرفوعة علي بـن إمساعيل قال 
ورميه عن القوس ، ومالعبته امرأته ؛ فإن حق   يف تأديبه الفرس ،: املؤمن باطل إالّ يف ثالث 

 )((]٤٣٢[  .( 

قال رسول اهللا صلى : يه عليهما السالم قال ، عن أب عـن أيب عبد اهللا  ويف خرب أيب البختري ، 
امسه وكنيته ،  عن  أن يصحب الرجلُ الرجلَ فـال يسأله : ثالث من اجلفا : (( اهللا عليه وآله
 وأن يدعى 

 
 . ٤من أبواب مقدمات النكاح ح ٦٨الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٤٢٨( [

 . ٥من أبواب مقدمات النكاح ح ٦٨الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٤٢٩( [
 . ٥من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٤٣٠( [
 .٤٤٤٠٤كرت العمال ح:وقريب منه يف .  ١من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣١( [
 ٢املعجم الكـبري للطـرباين ج  : وقريب منه يف . ٢من أبواب مقدمات النكاح ح  ٥٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣٢( [
 ٢٨١١، وسنن ابن ماجه ح ٣١٥ة األحاديث الصحيحة رقم ، وسلسل ٥٣٠٥و  ٨١٤٣، واملعجم األوسط له أيضاً ح ١٧٨٥ح
. 

 
)١٥٥( 

( الرجل إىل طعام فال جييب وأن جييب فال يأكل ، ومواقعـة الرجـل أهلـه قبـل املالعبـة 
 ). ]٤٣٣[)( املداعبة خ ل 

إنّ أحدكم ليأيت ((  :أنه قال عليه السالم وروى الشيخ الصـدوق ، عن اإلمام الصادق 
فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مالعبة  أهله فتخرج من حتته ، فلو أصابت زجنياً لتشبثت به ؛ 

 ). ]٤٣٤[))( فإنه أطيب لألمر ) خ ل مداعبة ( 

قال فبكر أم  نعم ، : يا جابر تزوجت ؟ قال قلت : (( الرسول صلى اهللا عليه وآله وقول 
))( … فهال جارية تالعبها وتالعبك : يـا رسول اهللا قال . بل ثيب : ثيب ؟ قال قلت 

]٤٣٥[ .( 

 .أي اشباع رغبة الزوجة جنسياً . وترك التعجيل عند اجلماع  يستحب اللبث و – ٨



قال رسول اهللا صلى اهللا : ففي خرب ابن القداح ، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال     
)  ]٤٣٦[))( إذاجامع أحدكم أهله فال يأتيهن كما يأيت الطري ، ليمكث وليلبث : (( عليه وآله 

رسول اهللا  قـال : عن أيب عبداهللا عليه السالم قال  وليتلبث ويف خرب مسمع ، : قال بعضهم 
 ). ]٤٣٧[))( صلى اهللا عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأيت أهله فاليعجلها 

 )). يتحوس ويتمكث حىت يأيت ذلك منهما مجيعاً (( ففي حديث جمامعة الرجل املرأة 

 
 .  ٣من أبواب مقدمات النكاح ح  ٥٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣٣( [

 .  ٣ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣٤( [

 . ١٤٦٦صحيح مسلم كتاب الرضاع ح] ) ٤٣٥( [
 .  ١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٦النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٤٣٦( [

 ١٩٤ص ٦املصـنف لعبـدالرزاق ج  : وانظر . ١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣٧( [
 . ٤٤٨٤٠و  ٤٤٨٣٨و  ٤٤٨٣٧، وكرت العمال ح ١٠٤٦٨ح

 
)١٥٦( 

االختالط ، وذلك النه إذا مل يفعل فقد قضى حاجته من  وهو شدة : وهو من احلوس 
 ).   ]٤٣٨[  ))(أهله ، ومل تقض حاجتها 

واخلميس   ني والثالثاءليلة االثن: (( مثـل  ويستحب اجلماع يف بعض األوقـات  – ٩
 )).واجلمعة ويوم اخلميس عند الزوال ويوم اجلمعة بعد العصر 

رغبة الزوجة وميلها إىل ذلك ؛ فعن إسحاق  كما يستحب اجلماع من الرجل عند  - ١٠
إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : (( السالميقول مسعت أبا عبد اللهعليه : اجلعفي قال   بن إبراهيم

 . وآله وسلم دخل بيت أم سلّمة فشم رحياً طيبة 

 فقال أتتكم احلوالء ؟ 

بأيب أنت وأمي إنّ : ذا هي تشكو زوجها ، فخرجت عليه احلوالء فقالت  هو : فقالت 
مما أتطيب له بـه ال أترك شيئاً طيباً : زيديه ياحوالء ، فقالت : زوجي عين معرض ، فقال 

: وماله بإقباله علي ؟ فقال : أما لويدري ماله بإقباله عليك ، قالت :  فقال  وهـو معرض ، 
أمـا انـه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا ، فإذا هو جامع حتات عنه 

 ). ]٤٣٩[))( الذنوب كما يتحات ورق الشجر ، فإذاهو اغتسل انسلخ من الذنوب 

 . وال جيوز للمرأة اإلمتنـاع عند رغبة الزوج ، كما تقدم يف أكثر من حديث 



أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ )    :رمضان لقوله تعاىل  شهر  يستحب اجلماع يف أول ليلة من  – ١١
ـَـاس لَكُم وأَنتم لباس لَهن ال  ). ]٤٤٠[(( صيامِ الرفَثُ إِلَى نِسائكُم هن لب

 
 . ٦٤ص ٤جممع البحرين ج] ) ٤٣٨( [

 .  ٢ح   دمات النكاحمن أبواب مق ٤٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٣٩( [

 . ١٨٧سورة البقرة آية ] ) ٤٤٠( [

 
)١٥٧( 

مسمع ، ففي خرب .إذا نظر الرجـل إىل امرأة اجنبية يستحب له ان جيامع زوجته  – ١٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه إذا نظر أحدكم إىل املرأة : (( يه السالمقال لعن أيب عبـداللهع

يا رسول اهللا فإن : احلسنـاء فليأيت أهلـه ؛ فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك ،فقام رجل فقال 
 ]٤٤١[))( من فضله فلريفع نظره إىل السماء والرياقبه وليسأله : مل يكن له أهل فما يصنع ؟ قال 

.( 

 :مكروهات اجلماع 
 .يكره اجلماع ليلة خسوف القمر  – ١
 .يوم كسوف الشمس  – ٢
 .يف الليلة أو اليوم الذي فيهما الريح السوداء أوالصفراء أواحلمراء  – ٣
 .يف اليوم الذي فيه زلزلة  – ٤
يكره اجلماع عنـد الزوال ، النه قد يسبب احلول يف الولد ، ما عدى يوم اخلميس فإنه  – ٥

 .الكراهة فيه 
 .الن الولد قد يكون ممن يؤثر الدنيا على اآلخرة . عند غروب الشمس حىت يذهب الشفق  – ٦
 قد يسبب  النه .  لشهر الليلتـان أو الثالث من آخر ا: يف احملاق وهو  – ٧

وتشتد الكراهة يف . خصوصاً يف آخر ليلة منه . اإلسقـاط أو جنـون الولـد وخبله وجذامه 
أو عوناً )  ]٤٤٢[( أو عشاراً   شعبـان الن الولد قد يكون كذاباً شهر  الليلتني األخريتني من 

 .للظاملني
 

صحيح مسـلم كتـاب النكـاح    : وقريب منه يف . من أبواب مقدمات النكاح  ٤٧النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٤٤١( [
 . ٤٤٨٤٢، وكرت العمال ح ١١٥٨، واجلامع الصحيح للترمذي كتاب الرضاع ح ١٤٠٣ح



 .هو الرجل الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظامل : العشار ] ) ٤٤٢( [

 
)١٥٨( 

الن الولـد قـد يرى فيه الوالدان ما ال حيبان . طلـوع الشمس  ما بني طلوع الفجر إىل  – ٨
. 
وخصوصاً ليلة الفطر   كل شهر حذراً من االسقـاط أو اجلنون أو اخلبل ،يف أول ليلة من  – ٩

 .الذي يكون الولد فيها كثري الشر إال يف شهر رمضان
 .الن الولد قد يكون عوناً للظاملني. يف السفر إذا مل يكن عنده ماء  – ١٠
 .بني األذان واألقامة  – ١١
 .يف ليليت عيدي الفطر واألضحى  – ١٢
 .ه يف السفينة ويكر – ١٣
 .وقـال بعض العلماء باحلرمة . ويكره اجلماع وهو مستقبل القبلة ومستدبرها  – ١٤
 .ويف الطريق مع عدم الناظر وأما معه فيكون حمرماً  – ١٥
ليلة الزفاف فقد .. يكره اجلماع والزوج عرياناً خصوصاً أول ليلة يلتقي مـع زوجته  – ١٦

وقد . التصال اجلنسي وتبقى هذه الصورة يف ذهنها فترة طويلةيسبب للزوجة كراهية اجلماع وا
 .إن هذا هو فعل احلمار وخترج املالئكة من بينهما : وقالت  ت الروايات عن ذلك 

 خوفاً من .  ويكره اجلماع عقيب االحتالم قبـل الغسل أو الوضوء  – ١٧

 .جنون الولد 
 .ويكره اجلماع وهو خمتضب أو هي خمتضبة  – ١٨
 .يكره اجلماع من قيام  – ١٩
 .يكره اجلماع وبطنه مملؤ من الطعام  – ٢٠

 
)١٥٩( 

 .يكره اجلماع حتت الشجرة املثمرة  – ٢١
 .وعلى سقوف البنيان بدون حاجز  – ٢٢
 .ويكره اجلماع وهو مستقبل الشمس إال مع الستر  – ٢٣



 .النه قـد يسبب زنا الناظر  ويكره ان جيامع ومعه صيب غري مميز ينظر إليه ،  – ٢٤
 .النه قد يورث العمى للولد. يكره النظر إىل فرج املرأة عند اجلماع  – ٢٥
خصـوصاً الكالم الكثري وباألخص من . اجلماع إال بذكر اهللا  يكره الكالم عنـد  – ٢٦

 .الرجل فإنه قد يسبب اخلرس للولد 
حذراً من االسقاط او اجلنون أو اخلبل أو : من كل شهر  ويكره اجلماع يف ليلة النصف  – ٢٧

 .اجلذام للولد إن قدر بينهما 
 .نكاح العجائز فإنه يهدم البدن – ٢٨
 .خبرقة واحدة عقب اجلماع فإنه يسبب الفرقة والعداوة بينهما   يكره للزوجني التمسح – ٢٩
ر الزوجة كراهة شديدة ،بل قيل األحوط وجوباً تركه ، وقال بعض يكره الوطيء يف دب – ٣٠

 .العلماء باحلرمة 
 يكره ان جيامع الرجـل زوجته على غري وضوء خصوصاً إذا كانت  – ٣١

 .حبلى ، وإال قد يكون الولد أعمى القلب خبيل اليد 
 .لقرآناسم اهللا ، أو شيء من ا عليه  يكره اجلماع للرجل ويف يـده خـامت  – ٣٢
 . يكره العزل عن الزوجة وهو أن يفرغ ماءه خارج الرحم، خصوصاً مع عدم رضاها  – ٣٣

 
)١٦٠( 

 .يكره للرجل إذا كان مسافراً أن يطرق أهله ليالً حىت يصبح  – ٣٤
 ). ]٤٤٣[( يكره النوم بعد اجلنابة قبل الغسل أو الوضوء  – ٣٥

 :غسل اجلنابة 
الحتالم جيب أن يغتسل غسل اجلنابة ، وكذلك فبعد مقاربـة الزوج لزوجتـه ، أو بعد ا

الزوجة جيب عليها أن تغتسل عن اجلنابـة ، فيزيالن النجاسة عن البدن ، وكذلك ينبغي للرجل 
 .أن يتبول قبل الغسل 
 :كيفية غسل اجلنابة 
 :له كيفيتان 

أغتسـل غسـل اجلنابة لرفع احلدث قربة إىل اهللا : ( والنيـة يقول فيها : الغسل الترتييب  – ١
 ) .تعاىل 



 .مث يغسل الرأس مع الرقبة 
وهو اليد اليمىن والرجـل اليمىن ونصف البطن ونصف الظهر : مث يغسل اجلـانب األمين 

 .القبل والدبر : مع العورتني من 
 .ويدخل قليالً من اجلانب األيسر . ثانية  أن يغسل نصف الرقبـة مـرة : واألفضل         

ونصف الظهر    وهو اليد اليسرى والرجل اليسرى ونصف البطن: مث اجلانب األيسر 
 .األيسر مع القبل والدبر مرة ثانية

 .واألفضل أن يغسل النصف األخر من الرقبة مرة ثانية         
 

،  ٢روة الوثقى للسـيد اليـزدي ج  ، والع ٢٩جواهر الكالم ج: حول آداب اجلماع ومكروهاته استفدنا ذلك من ] ) ٤٤٣( [
و  ٤٤٨٤١و  ٤٤٨٣٩و  ٤٤٨٣٥ - ٤٤٨٣٢كتاب النكاح أبواب مقدمات النكـاح ، وكـرت العمـال ح    ١٤والوسائل ج
 . ٤٤٩٣٨ - ٤٤٩٠٣و  ٤٤٩٠١و  ٤٤٨٦٤ - ٤٤٨٥٤

 
)١٦١( 

) اجلنابة لرفع احلدث قربة إىل اهللا تعاىل  أغتسل غسـل : ( والنية هي : الغسل اإلرمتاسي  – ٢
والنية تكون مقارنة الستيالء املاء على جسده . مث يرمس جسده مرة واحدة يف النهر أو الربكـة 

. 
 :احلواجب  رفع

هناك مانع من صبـغ على األظافر  كان  والبد يف الغسل من وصول املاء إىل البشرة فإذا         
 .او غريها من احلواجب على البشرة فيجب رفعها قبـل الغسل

 .وغسل اجلنابة يكفي عن الوضوء للصالة         
 : األغسال األخرى 

، ) الدورة الشهرية ( سواء كانت واجبة مثل غسل احليض  :  واألغسـال األخرى      
وغريه كل هذه ) يوم اجلمعة   غسل( ، والنفاس ، أوكانت مستحبة مثل  واالستحاضـة 

ضم الوضوء  األغسال كيفيتها مثل كيفية غسل اجلنابة ، والفارق بينها هو النية فقط ، واألحوط 
 .ما عدا غسل اجلنابة  للصالة مع كل األغسال

  

 
 )١٦٥( 



 الفصل السادس

 حقوق الزوجني

  
 :حقوق الزوج على الزوجة 

احلقوق الزوجية فقط وإمنا يدخل يف ذلك احلقوق اليت تـؤدي   ال نريد أن نتحدث عـن
عن كل حقوق الزوج ألنـه   العائلي وحسن العشرة ، كما ال نريد أن نتحدث  إىل التـرابط

ه كتاباً مبفرده ولكن هنا نذكر بعض تلك احلقوق ، حيتاج إىل إستقصاء تام وقد يكون يف حد ذات
 :وهي 

 : اطاعة الزوجة لزوجها )  ١( 

إطاعة الزوجة لزوجها يف حقوقه الشرعية بل وينبغي اطاعته يف كل أوامره يف غري   جيب
، كما   معصيـة اهللا سبحانـه ، وقـد دلت على ذلك الروايات الكثرية وقد تقدم قسم منها

وال تعود نفسها على معصيتـه .   صفات احلسنة للمرأة أن تكون مطيعة لزوجهاتقدم أن مـن ال
وخمالفتـه أو خمالفة رغباته وهواياته ، وحتب مـا حيب وتكره مـا يكره حىت تقوي أواصر احملبة 

 .بينها وبينه 
 : أن ال تتصدق املرأة من بيت زوجها إالّ بإذنه )  ٢( 

واضح حيث أن الناس مسلطون على أمواهلم والجيوز للغري أياً كان أن يتصرف فيه وهذا 
 . إالّ بإذنه 

 : أن ال تصوم املرأة تطوعاً إالّ بإذن زوجها )  ٣( 

   .خصوصاً إذا كان منافياً حلقه من اإلستمتاع وغريه 
  
  

 
)١٦٦( 

 : أن متكن املرأةُ زوجها من نفسها )  ٤( 



المرأة أن تنام حىت تعرض ال حيل :(( وال متنعه من ذلك ؛ فعن النيب صلى اهللا عليه وآله 
نفسها على زوجها ، ختلع ثياا ، وتدخل معه يف حلافه ، فتلزق جلدها جبلده ، فإذا فعلت ذلك 

 ). ]٤٤٤[))( فقد عرضت 

إذا بـاتت املرأة هاجرة فراش زوجها ، : (( ل وعـن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قا
 ). ]٤٤٥[))( لعنتها املالئكة حىت تصبح 

 : ال خترج املرأة من بيتها إال بإذن زوجها )  ٥( 

إن رجالً من األنصار على عهد رسول اهللا (( : ؛ فعن اإلمام الصادقعليه السالم  ورضـاه
يف بعض حوائجـه ، فعهد إىل امرأته عهداً أن ال خترج من بيتها   صلى اهللا عليه وآله خـرج

فقال .   أباها قـد مرض فبعثت املرأة إىل رسول اهللا تستأذنه أن تعوده  وإن  :قال . يقدم   حىت
: فقال . إليه ثانياً بذلك   فثقل ، فأرسلت: قال . ال ، اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك : 

  ، أن أيب قد مات فتأمرين أن  إليه  فمات أبوها فبعثت: قال . أجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك 
فدفن الرجل فبعث إليها : قـال . أجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك   ال ،: فقال . أصلي عليه 

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه ، إن اهللا غفر لك  لزوجك بطاعتك ٤٤٦[))( وألبيك[ .( 

( وقد دلت على هذه احلقوق اخلمسة املتقدمة صحيحة حممد بن مسلم ، عن أيب جعفر 
يا رسول اهللا ما :  عليه وآله فقالتجاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا: (( عليه السالم قال )الباقر 

 أن : حق الزوج على املرأة ؟ فقال هلا 

 
كـرت  : انظر . يف وجوب متكني املرأة نفسها لزوجها .  ٥من مقدمات النكاح ح ٩١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٤٤( [

 . ٤٤٨٠٩ - ٤٤٨٠٦و  ٤٤٧٩٢ - ٤٤٧٨٩العمال ح

 . ١٤٣٦صحيح مسلم كتاب النكاح ح ] ) ٤٤٥( [
 .١من مقدمات النكاح ح ٩١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٤٦( [

 
)١٦٧( 

وال تصدق من بيته إال بإذنه ، وال تصوم تطوعاً إال بإذنه ، وال   تطيعه ، وال تعصيه ،
إذنه   وإن كانت على ظهر قتب ، وال خترج من بيتها إال بإذنه ، وإن خرجت بغري  متنعه نفسها

، ومالئكـة الرمحة حىت ترجع إىل   لعنتها مالئكة السماء ومالئكة األرض ، ومالئكة الغضب
فمن : قالت . والداه : يا رسول اهللا مـن أعظم الناس حقاً على الرجل ؟ قال : قالت . بيتها 



: قال . فمايل عليه من احلق مثل ماله علي : قالت . زوجها : أعظم الناس حقاً على املرأة ؟ قال 
 ). ]٤٤٧[))( …، وال من كل مأة واحدة   ال

 :أن ال تسخط زوجها )  ٦( 
ثالثة ال يرفع ((   :فقد جاء يف صحيحة موسى بن بكر ، عن أيب عبد اللهعليه السالمقال 

فمن ).  ]٤٤٨[))( بق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، واملسبل ازاره خيالء عبد آ: هلم عمل 
 حق الزوج على زوجته أن تتجنب كل شيء يؤدي 

 .إىل سخطه وإثارته وغضبه وتنكد عيشته واستقراره
 :له التزين )  ٧( 

بأحسن زينتها ، والجيوز هلا أن تتزين لألجنيب ؛ ففي خرب   وعليها أن تتطيب وتتزيـن له
  : ((عليه السالم )اإلمام الصادق (    قال أبو عبداهللا  :عمر اجلالب قـال ) أيب ( سعد بـن 

ميا ، مل يتقبل منها صالة حىت يرضى عنها ، وأ  ساخط يف حق  أميا امرأة باتت وزوجها عليها
))( امـرأة تطيبت لغري زوجها مل يقبل اهللا منها صالة حىت تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها 

]٤٤٩[ .(   
 

و        ٤٤٧٨٦كـرت العمـال ح  : وقريب منـه يف  .  ١من مقدمات النكاح ح ٧٩الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٤٧( [
 . ٤٤٨٠٨و  ٤٤٧٨٧

 .  ٢٥٢٩٦من أبواب مقدمات النكاح ح  ٨٠الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٤٨( [

و       ٤٥٠٠١كـرت العمـال ح   : وقريب منـه يف  .  ١من مقدمات النكاح ح ٨٠النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٤٤٩( [
 . ٤٥٠٦٨و  ٤٥٠٦٧و  ٤٥٠٠٢

 
)١٦٨( 

وقد أكدت الروايـات الكثرية على إهتمام الزوجـة بزينتها لزوجها حىت وإن كانت 
 .كبرية السن
 :حسن اخلُلُق وحسن العشرة معه )  ٨( 

 ). ]٤٥٠[))( جهاد املرأة حسن التبعل : (( فعن اإلمام الكاظم عليه السالم

 :املبالغة يف خدمته واحترامه )  ٩( 
ألمرت املرأة أن   لو أمرت أحداً أن يسجد ألحد: (( فعن الرسول صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٤٥١[))( تسجد لزوجها 



 :أن تعينه على حياته وترضيه )  ١٠( 
ويـل المرأة أغضبت زوجها ، : (( وال تغضبـه فعن الرسـول صلى اهللا عليـه وآله 

 ). ]٤٥٢[))( وطوىب المرأة رضي عنها زوجها 

 :أن تصون نفسها عن كل دنس )  ١١( 
ال غىن ((     :عليه السالم  اإلمام الصادق  ومـا يؤدي إىل الريبة والشك حوهلا ؛ فعن

 : بالزوجة فيما بينها وبني زوجها املوافق هلا عن ثالث خصال وهن

يطمئن قلبـه إىل الثقة ا يف حال احملبوب صيـانة نفسها عن كل دنس حىت  –أ 
 .ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زلة منها   واملكروه ، وحياطته

 ). ]٤٥٣[( وإظهار العشق له باخلالبة –ب 

 ). ]٤٥٤[))( واهليئة احلسنة هلا يف عينه  –ج 

 
 . ٤٥١٥٧كرت العمال ح: وقريب منه يف . ٢من مقدمات النكاح ح ٨١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٥٠( [

،  ١١٥٩، واجلامع الصحيح للترمذي كتاب الرضاع ح ١من مقدمات النكاح ح ٨١تاب النكاح باب الوسائل ك] ) ٤٥١( [
 . ١٨٥٢وسنن ابن ماجه ح

 . ١٤٦ص ١٠٠البحار ج] ) ٤٥٢( [
 .اخلديعة باللسان أو بالقول الطيب : اخلالبة ] ) ٤٥٣( [
 .عن البحار  ٢٨٤ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٥٤( [

 
)١٦٩( 

 .وقد تضافرت الروايات حول عفتها 
 : أن ال توطيء فراشه غيره )  ١٢( 

: (( عليه السالمقال )الصادق ( ففي الصحيح عن حممد بن مسلم عـن أيب عبداهللا  – ١
))( املرأة توطيء فراش زوجها   منهم: هلم عـذاب أليم ثـالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم و

]٤٥٥[ .( 

وهو كناية عن أا زانية ، سواء على فراش زوجها املعهود، أو الا هي فراش         
 .زوجها 
  أال: (( املؤمنينعليه السالم  قال أمري: مام الصادقعليه السالمقال ويف اخلرب عن اإل – ٢

هي امـرأة توطيء فراش زوجها فتأيت بولد من غريه : قال   .بلى : أخربكم بأكرب الزنا ؟ قالوا 



فتلزمه زوجها ، فتلك اليت ال يكلمها اهللا ، وال ينظر إليها يوم القيامة وال يزكيها وهلا عذاب أليم 
 )((]٤٥٦[ .( 

 :إظهار العشق واحملبة له )  ١٣( 
كما تقدم يف بعض األخبار عن اإلمـام الصادق عليه السالم أن من خصال الزوجة 

 )).…باخلالبة   إظهار العشق له… : (( املوافقة لزوجها 

ة واخلب : الَباخلديعة باللسان أو بالقول الطي. 
حىت تتمكن أن   يعين تربز الزوجة لزوجها حمبتها بلساا وبالقول الطيب وتشعره أا حتبه

متلك قلبـه وحتول مشـاعره وعواطفه إليها ، وهذا يف احلقيقة فَن وأسلوب مـن أسـاليب 
 .العشق البـد لكل زوجة من استعماله لزوجها 

 
اجلامع الصحيح للترمـذي كتـاب   : وقريب منه يف .  ١من أبواب النكاح احملرم ح ٢الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٥٥( [

 . ١٨٥١من حديث طويل ، وسنن ابن ماجه كتاب النكاح ح ١١٦٣ح الرضاع

 . ٢من أبواب النكاح احملرم ح ٢الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٥٦( [

 
)١٧٠( 

 :أن تعترب املرأةُ الزوج نعمة )  ١٤( 
أميا امرأة ((  :عليها من نعم اهللا فتشكر اهللا على ذلك فعن اإلمـام الصادق عليه السالم

 ) ]٤٥٧[))(ما رأيت قط من وجهك خرياً،فقد حبط عملها:قالت لزوجها

 : احملافظة على أسراره )  ١٥( 

أكثر الناس اطالعاً على اسرار الرجل هي زوجته خصوصاً اليت ترجع إىل جانبه الشخصي 
  يكون خيانة له وذنب جيب منه وحينئذ جيب على املرأة أن حتافظ على أسـراره وافشاء سره

  قال  حيث أفشني سـره  وقـد أنب القرآن الكرمي بعض نساء النيب صلى اهللا عليه وآله  التوبة
 بِـه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضه  وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت:[تعاىل 

ا بِـهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو  بِريالْخ يملأَنِي الْعبـذَا قَـالَ نه أَكبأَن نم ا ) ٣(قَالَتوبتإِنْ ت
صرِيلُ وجِبو لَاهوم ـوه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغص فَقَـد إِلَى اللَّه نِنيمؤالْم حال

ظَهِري كذَل دعكَةُ بلَائالْم٤٥٨[[( و[ .( 

 :حقوق الزوجة على الزوج 



 :ويدخل يف ذلك األمور األخالقية اليت تؤدي إىل حتسني العالقة الزوجية     
 :أن يقوم مبؤنتها )  ١( 

  العادية  حياا  من النفقة ، والكسوة ، والسكن ، ومجيـع الوسائل اليت حتتاجها يف        
 : فعن اسحاق بن عمار قال . مع مستواها العائلي   ويتناسب

 
 . ٧من مقدمات النكاح ح ٨٠الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٥٧( [

 .  ٤-٣سورة التحرمي آية ] ) ٤٥٨( [

 
)١٧١( 

: إذا فعله كان حمسناً ؟ قال   ما حق املرأة على زوجها الـذي: (( قلت أليب عبداهللا عليه السالم
 ). ]٤٥٩[))( يشبعها ويكسوها ، وان جهلت غفر هلا 

 : الزوجة للرجل نعمة )  ٢(        

حيث أحلها اهللا له فيجب عليه أن يشكر اهللا على ذلك وأن يرمحها ويعطف   من نعم اهللا عليه
وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهللا ((     :عليه السالم أنه قال  العابدين  عليها فعن اإلمـام زين

اهللا عليك فتكرمها وترفق   فتعلم أن ذلك نعمـة مـن  ، جعلها لك سكناً وأنساً ،  عز وجـل
 ). ]٤٦٠[))( …أن ترمحها   ا ، وإن كان حقك عليها أوجب فإن هلا عليك

 :أن ال يضرا )  ٣( 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ) االنصاري (   جاء يف الصحيح عن جابر بن عبداهللافقد 

: إن مـن شر رجالكم : فقال . بلى : أال أخربكم بشر رجالكم ؟ فقلنا : (( وآله أنه قال 
البهات ، البخيل ، الفاحش ، اآلكل وحده، املانع رفده ، الضـارب أهـله ، وعبده ، امللجيء 

  ). ]٤٦١[))( ه ، العاق بوالديه عياله إىل غري
 :أن ال يسبها وال يلعنها )  ٤( 

  أن يسد جوعتها ، وأن: حق املرأة على زوجها : (( صلى اهللا عليه وآله   فعن الرسـول
 ). ]٤٦٢[))( ا وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد أدى واهللا حقها عورا ، وال يقبح هل  يستر

 
 .١من مقدمات النكاح ح  ٨٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٥٩( [

 . ٧٨٧١ح ٢٨٥ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٦٠( [



و  ٤٤٩٦٤و ٤٤٩٤٧كـرت العمـال ح  : وقريب منه يف .  ٢من مقدمات النكاح ح ٧ائل كتاب النكاح بابالوس] ) ٤٦١( [
 . ٤٤٩٧٥و  ٤٤٩٧٤

 . ٤٤٩٤٠كرت العمال ح: وقريب منه يف .  ٩١عدة الداعي البن فهد احللي ص] ) ٤٦٢( [

 
)١٧٢( 

 :وأن يغفر هلا تقصريها )  ٥( 
خريكم ألهله وأنا   خريكم: (( إذا هي أخطـات ؛ فعن الرسـول صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٤٦٣[))( خريكم ألهلي 

 :أن حيسن أخالقه معها )  ٦( 
فيما   ال غىن بـالزوج عن ثالثة اشياء: (( فقد جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم - ١

وهي املوافقـة ليجتلب ا موافقتها وحمبتها وهواها ، حسن خلقه معها ،   بينه وبني زوجته
 ). ]٤٦٤[))( يف عينها ، وتوسعته عليها   ا بـاهليئة احلسنةواستعمالـه استمالـة قلبه

يف مرتله وعياله إىل ثالث خالل   إن املرء حيتاج: (( وعن اإلمام الصادق عليه السالم - ٢
))( ، وسعـة بتقدير، وغرية بتحصن   معاشرة مجيلة: لك يتكلفها وان مل يكن يف طبعه ذ

]٤٦٥[ .( 

قال : (( ويف الصحيح عن حبيب اخلثعمي عن اإلمام الصادق عليه السالم قال  – ٣
ضلكم أحسنكم أخالقاً املوطؤون أكنافاً الذين يألفون افا  :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

 ). ]٤٦٦[))( ويؤلفون وتوطأ رحاهلم 

مثل يضرب ، وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد   اجلانب والناحيـة ، وهـذا: األكناف 
 .ل ، وفراش وطيء ال يؤذي جنب النائموالتذل

اجلوانب ، أراد الذيـن جوانبهم وطيئة يتمكن منها من يصاحبهم وال يتأذى : واألكناف 
. 

 
 . ١٩٧٧وسنن ابن ماجه كتاب النكاح ح. ٨من مقدمات النكاح ح  ٨٨النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٤٦٣( [

 . ٢٨٥ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٦٤( [
 . ٢٨٥ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٦٥( [
 . ١٦كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ٤٦٦( [

 
)١٧٣( 



وباألخص الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته البد من تذلل كل واحد منهما         
 .لآلخر ويكون ليناً ويألف كل واحد اآلخر 

 ]٤٦٧[))( ال عيش أهنا من حسن اخللق :(( السالمقال وعن اإلمام الصادق عليه  – ٤
.( 

من حسنت خليقته طابت عشرته :(( وعن اإلمـام أمري املـؤمنينعليه السالمقـال  – ٥
 )((]٤٦٨[ .( 

((      :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عليه السالم قال وعـن أمري املؤمنني – ٦
 ). ]٤٦٩[))( أقربكم مين جملساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخريكم ألهله 

    :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عليه السالم قال  وعـن أمري املؤمنني – ٧
 ).]٤٧٠[))(أحسن الناس إمياناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ، وأنا ألطفكم بأهلي((

: (( وقد جاء يف الصحيح عن عبداهللا بن سنان عن اإلمام الصادقعليه السالمقال  – ٨
 ).  ]٤٧١[))( البر وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعمار 

الواضح من هذه الصحيحة أن حسن اخللق مع البِر للوالدين والزوجة واألهـل   ومن
يعمران الديار ، الن االنسان إذا حسن خلقه مع زوجته والزوجة حسنت خلقها مع زوجها ، 

ونتيجـة ذلك هـو طول   فـدارمها تعمر وتستقر ويعيشان يف انسجام حىت آخر حياما ،
 .عمرمها وهذه نتيجة طبيعية

 
 .عن علل الشرائع  ٣٨٩ص ٦٨البحار ج] ) ٤٦٧( [

 .عن غرر احلكم  ١٣٩ص ٣ميزان احلكمة ج] ) ٤٦٨( [
 . ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ٤٦٩( [
 . ١١٦٢امع الصحيح للترمذي كتاب الرضاع حاجل: وقريب منه يف .  ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ٤٧٠( [
 . ٨كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ٤٧١( [

 
)١٧٤( 

 . وإن من أسباب عذاب القرب سوء خلق الزوج مع زوجته 

 : أن ال يلجئها إىل غريه )  ٧( 



إن : (( كما قد جاء يف الصحيح عن جابر بن عبداهللا ، عن الرسول صلى اهللا عليه وآله 
مـن خري رجـالكم التقي النقي السمح الكفني ، السليم الطرفني ، الرب بوالديه ، وال جيليء 

 ). ]٤٧٢[))( عياله إىل غريه 

والشرب واحلقوق املادية أو من الناحية اجلنسية يتركها مث يؤدي ا   سواء كان يف األكل
 .إىل اإلحنراف اجلنسي 

 : أن يشبع رغبتها اجلنسية بصورة كاملة )  ٨( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  كما يف خرب ابن القداح ، عن أيب عبد اللهعليه السالمقال
  ) ]٤٧٣[))( كما يأيت الطري ، ليمكث وليلبث   إذا جامع أحدكم أهله فال يأتيهن: ((   وآله

قال رسول اهللا : عليه السالم قـال  عن أيب عبداهللا  ،  وليتلبث ويف خرب مسمع: قـال بعضهم 
 ). ]٤٧٤[))( صلى اهللا عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأيت أهله فاليعجلها 

 )). ذلك منهما مجيعاً   يتحوس ويتمكث حىت يأيت(( حديث جمامعة الرجل املرأة ففي 

فقد قضى حاجته من   وهو شدة االختالط ، وذلك النه إذا مل يفعل: وهو من احلوس 
 ).   ]٤٧٥[  ))(أهله ، ومل تقض حاجتها 

 
 . ٢من مقدمات النكاح ح ٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٧٢( [

 .  ١ح   من أبواب مقدمات النكاح ٥٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٧٣( [

 ١٩٤ص ٦املصـنف لعبـدالرزاق ج  : وانظر . ١ح   مقدمات النكاحمن أبواب  ٥٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٧٤( [
 . ٤٤٨٤٠و  ٤٤٨٣٨و  ٤٤٨٣٧، وكرت العمال ح ١٠٤٦٨ح

 . ٦٤ص ٤جممع البحرين ج] ) ٤٧٥( [

 
)١٧٥( 

 : ال يظلمها   أن)  ٩( 

 .وال يؤذيها بأي شكل من األشكال ، وجيب أن يعاشرها باملعروف 
وعاشروهن بِالْمعروف فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ :[قـال تعـاىل 

 ). ]٤٧٦[]( ثريااللَّه فيه خيرا كَ

 :صيانة الزوج لزوجته )  ١٠( 
ذلك خطر عليها   باب احملافظة عليها أن ال يدخل الرجال األجانب بيتها إذا كان يف  فمن

. 



 . الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر ال جيوز ترك وطء )  ١١( 

 .ال جيوز له أن يسافرعنها أكثر من أربعـة اشهر إال مع رضاها )  ١٢( 
 : جيوز للمرأة استعمال العقاقري ملنع احلمل )  ١٣( 

 وإن كان بعض . ا حىت وان مل يرضى الزوج   إذا مل يكن مضـراً

 .فالبد للشخص من الرجوع إىل رأي مقلَّده. يشتـرط إذن الزوج يف ذلك العلماء 
 :جيب علىالزوج العدل مع زوجته )  ١٤( 

 .بأكثر من واحدة فيجب عليه أن يعدل بينهن   متزوجاً  إذا كـان الرجـل
أن يقسم بينهن يف املبيت يف كل أربع ليال ، مرة : حنو اللزوم   على  والعدالة املطلوبة

 .ل واحدة لك
 .التسويـة يف االنفاق وطالقة الوجه وتلبية حاجتهن اجلنسية : وعلى حنو االستحبـاب 

 :زوجته   عالج  جيب على الزوج)  ١٥( 
 .عند مرضها واالنفاق عليها يف ذلك

 
  . ١٩سورة النساء آية ] ) ٤٧٦( [

 
)١٧٦( 

إن أرضاكم عنـد اهللا أسبغكم على عيـاله ((   :عليه السالم  فعن اإلمام زين العابدين
 )((]٤٧٧[  .( 

 ]٤٧٨[))( ملعون ملعون من ضيع من يعول : (( صلى اهللا عليه وآله   الرسول  وعـن
 .( 

 : احملافظة عليها من اإلحنراف )  ١٦( 

اد الزوجة أو العائلة خصوصاً مع فال جيوز للزوج جلب اآلالت احلديثة اليت تؤدي إىل إفس
 . عدم رضا الزوجة بذلك 

عيال الرجل أسراؤه ، وأحب العباد إىل اهللا عز : (( فعن الرسـول صلى اهللا عليه وآله 
 ). ]٤٧٩[))( وجلّ أحسنهم صنعاً إىل أسرائه 

 : إكرامها واالهتمام ا )  ١٧( 



أوصاين جربئيـل باملرأة حىت ظننت أنه ال ينبغي : (( فعن الرسـول صلى اهللا عليه وآله 
 ).  ]٤٨٠[))( طالقها إال من فاحشة مبينة 

 :لرفق ا ومدارا ا)  ١٨( 
اليتيم والنساء   بذلك  اتقوا اهللا يف الضعيفني يعين: (( عليه السالم فعن اإلمـام الصـادق

 ). ]٤٨١[))( وإمنا هن عورة 

 :أن يرمحها ويعطف عليها )  ١٩( 
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ :[  تعاىل  قال        

 ). ]٤٨٢[[( بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  
 

 . ٢٩٠ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٧٧( [
 .٦من مقدمات النكاح ح  ٨٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٧٨( [
 .٩من مقدمات النكاح ح  ٨٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٧٩( [
 .٤من مقدمات النكاح ح  ٨٨الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٨٠( [
 .٢من مقدمات النكاح ح  ٨٨الوسائل كتاب النكاح باب  ] )٤٨١( [
 . ٢١سورة الروم آية ] ) ٤٨٢( [

 
)١٧٧( 

 :أن يعلمها ما حتتاجه )  ٢٠(  
ياأَيها الَّذين آمنـوا [   :من أمـور دينها وآخرا وما يصلح شأا يف دنياها ، قال تعاىل 

ائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصونَ اللَّه ما وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَ  قُـوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا
 ). ]٤٨٣[[( أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

 :حفظ سرها )  ٢١(  
وال يبيـح ا أمام األخرين من حق الزوجة على زوجها أن حيفظ اسرارها         

 .الكثرية على ذلك   الروايات  وباألخص األسرار اجلنسية اليت بينهما وقد أكدته
  
  

 
 .  ٦: سورة التحرمي آية ] ) ٤٨٣( [

  .الزوجني إىل العروة الوثقى وغريها من الرسائل العملية يرجع يف حقوق : مالحظة 



  
  
  

 
 )١٨١( 

 الفصل السابع

 الزوجية األسس األولية للحياة

  
 :األسس األولية للحياة الزوجية 

وتساعد على اآلخرة كما   احلياة الزوجية السعيدة هي خالصة وزبدة احلياة الدنيا ، بل        
دلت عليها التجربة ونطقت بذلك األخبار مـن أن سعادة املرء الزوجة الصاحلة ، وأن اهللا إذا 

 .عل له زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها أراد أن جيمع للرجـل خري الدنيا واآلخرة ج
 .أحد وال يناهلا إال ذو حظ عظيم  وهذه السعادة كلٌ يطلبها وال حتصل لكل        
ويف هذه العجالة حناول أن نـدرس األسس األوليـة للحياة الزوجية السعيدة لكل من         

 :الرجل واملرأة 
 :العدل واإلنصاف من الزوجني )  ١( 

الزوج والزوجة أن ينظر كـل واحـد منهما لآلخر بعني االنصاف والعدل ،  جيب على
كل واحـد منهما مكلف مـن   منهما خملوق هللا سبحانه وعبد من عبيده ، وان  وان كل واحد

إِنَّ :[  إال بتقوى اهللا  اآلخر  قبل اهللا سبحانه على حد سواء وال يوجد الحدمها أفضلية على
 دنع كُممأَكْر قَاكُمأَت ٤٨٤[[( اللَّه[ .( 

 
 . ١٣: سورة احلجرات آية ] ) ٤٨٤( [

 
)١٨٢( 

 كامرأة كما أنه للرجل أيضاً   فـاملرأة هلا كرامتها وعليها واجبـاا        



وعليه واجبـاته كرجـل ، فال جيوز للرجل أن حيتقر املرأة ، كما ال جيوز للمرأة أن كرامته 
 .حتتقر الرجل

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا :[  وقـوله تعاىل        
هِمالوأَم ن٤٨٥[[( م[ .( 

غري خلقة املرأة ، ومن حيث الواجبات واملهمات   من حيث أن خلقة الرجل وعضالتـه        
سبيل اهللا وإدارة شؤون العائلة ، واإلنفاق ، فإنـه وإن كان قيماً على   اليت يقوم ا كاجلهاد يف

 .املرأة فليس كل رجل أفضل من كل امرأة
والزوج غري صاحل ، فتكون هي أفضل منه وقد يكون االمر   فقد تكون املرأة صاحلـة        

بالعكس وقد يتساويان يف ذلك ، فإن األلف والالم للجنس وليس لالستغراق ، فعن اإلمـام أمري 
 ). ]٤٨٦[))( ف رجل غري صاحل االمرأة الصاحلة خري من أل: (( املؤمنينعليه السالم 

فـإذا إلتفت كل واحـد منهما إىل ذلك ، واحتـرم الزوج زوجته كإنسانه وامرأة ،         
وجـه لآلخر بعني والزوجة احترمت زوجها كإنسان ورجل فالبد لكل واحد منهما أن يت

االنصاف والعدل ، وأداء حقوقه ، وما يصدر من بعض الرجال يف احتقارهـم للنساء خالف 
من نفسه إذا كان هو قد   الطرف اآلخر  بل جيب على كل واحد منهما انصاف. الشرع املبني 

 . صدر منه اخلطأ أو التقصري 

 :وقد وردت عدة أحاديث حول االنصاف والعدل         
 

 . ٣٤: سورة النساء آية ] ) ٤٨٥( [

 . ٢من مقدمات النكاح ح ٨٩النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٤٨٦( [

 
)١٨٣( 

العدل أحلى من : (( فقد جـاء يف صحيح احلليب عن اإلمـام الصادق عليه السالم قال  – ١
 ). ]٤٨٧[))( املاء يصيبه الظمأن ، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل 

إنصاف الناس من نفسك حىت ال : سيد األعمال ثالثة : (( وعن اإلمام الصادق عليه السالم – ٢
))( …ترضى بشيء إال رضيت هلم مثله ، ومؤاساتك األخ يف املال ، وذكر اهللا على كل حال 

]٤٨٨[ .( 



أال أنه من ينصف الناس من نفسه مل يزده … : (( كالم إلمري املؤمنني عليه السالم  ومـن – ٣
 ). ]٤٨٩[))( اهللا إال عزاً 

أال أخربك بأشد : (( عليه السالم )الصادق ( قال يل أبوعبداهللا : وعن احلسن البزاز قـال  – ٤
إنصاف الناس من نفسك ، ومؤاساتك أخاك ، : قال . بلى : ما فرض اهللا على خلقه ، قلت 

 ). ]٤٩٠[))( …وذكر اهللا يف كل موطن 

 :احملبة بني الزوجني )  ٢( 
وهذه ركيزة مهمة يف احلياة الزوجية السعيـدة فقد حتدث القرآن الكرمي والسنة النبوية         

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم [ :عـن هذه الركيزة وأعطاها األمهية الكربى قال تعاىل 
وةًأَزمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستـًا ل فاآلية املباركة تـذكر اهلدف ).  ]٤٩١[[( اج

 : مـن العالقة الزوجية بني الرجل واملرأة هو   األسـاسي

وهذا اهلدف جوهره هو استمرار النوع   ن واإلطمئنان واإلرتياح النفسي والسعادة بينهماالسكو
 هذا التكاثر   البشري وتكاثره ، ويريد اإلسالم من

 
 .  ١٤٤ص  ٢الكايف ج] ) ٤٨٧( [

 . ١٤٤ص  ٢الكايف ج] ) ٤٨٨( [
 .١٤٥ص  ٢الكايف ج] ) ٤٨٩( [
 .١٤٦ص  ٢الكايف ج] ) ٤٩٠( [
 . ٢١: سورة الروم آية ] ) ٤٩١( [

 
)١٨٤( 

السكون بني الزوجني   حالة  واالستمرارية أا تقوم على قاعدة صلبة ومتينة ورصينة وهي
والسعادة، والسعادة بني الزوجني ال تتحقق إال باملودة والرمحة بينهما ، فنلخص من اآلية أا 

 :لي بعضها مع بعض وهي كما ي  مترابطة  تتحدث عن سلسلة
 .إن السعادة الزوجية هدف رئيسي يف العالقة الزوجية  – ١
 .حمتواه وهو إذا كان من بيت السعادة   التكاثر البشري البد أن يكون منوذجياً يف – ٢
السعادة بني الطرفني ال تتحقق إال إذا كانت قائمة على املودة واحملبة والرمحة بينهما ، بل إن  – ٣

ية واستقرارها والقيام بوظيفتها الطبيعية ال يتحقق إال باملودة والرمحة بني استمرارية احلياة الزوج



املقدسة   الطرفني من الزوج والزوجة لذلك أكدت األحاديث على هذا اجلانب وجعلته من األمور
 .اليت تنشأ من اإلميان وأخالق األنبياء 

 ). ]٤٩٢[))( النساءمن أخالق األنبياء حب : (( فعن اإلمام الصادق عليه السالم –أ 

 ما اظن رجالً يزداد يف اإلميان خرياً : (( عن اإلمام الصادق عليه السالمقال  –ب 

 ).  ]٤٩٣[))( إال ازداد حباً للنساء 

العبد كلما ازداد للنسـاء حباً ازداد يف اإلميان فضالً : (( عن اإلمـام الصادق عليه السالم –ج 
 )((]٤٩٤[ .( 

 .هذا من جانب الرجل يف حمبته لزوجته         
 

 .٢من مقدمات النكاح ح  ٣الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٩٢( [

 .١من مقدمات النكاح ح  ٣النكاح باب  الوسائل كتاب] ) ٤٩٣( [
 .١٠من مقدمات النكاح ح  ٣الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٩٤( [

 
)١٨٥( 

عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وآله   بـن  ومن جانب املرأة فقد تقدم يف صحيحة جابر        
 )).اخل …إن خري نسائكم الولود الودود العفيفة( Lأنه قال

هلما ، وينسي العناء  احلياة السعيدة  فـإن حمبة الزوج لزوجته وحمبة الزوجة لزوجها حيقق        
منهما نواقص وعيوب اآلخر وتقصرياته النه جلّ من ال   الكثري يف احلياة ، كما يتحمل كل واحد

 . نقص وال عيب فيه ، وهذا التحمل واالغماض إمنا يكون باحملبة واملودة بينهما 

اية حىت تستمر كما حتتـاج إىل غـرس من البداية حتتاج إىل مداراة وسق: واحملبة بني الزوجني 
 . هذه احملبة إىل النهاية 

كما تنعكس على استقرار حيـاما الزوجية وسعادما ، كذلك تنعكس : واحملبة بني الزوجني 
على العائلة بأسرها ، وباألخص األوالد والبنات وتربيتهم بل وجناحهم يف احليـاة يف املستقبل ، 

 .وبـدوره ينعكس ذلك على اتمع 
 :ة بني الزوجني الثق)  ٣( 



جيب على الفىت أوالفتاة عندما خيتار كل واحد منهما اآلخر خيتار ما يثق به يف مجيع         
فيجب عليهما أن ينميا عالقتهما بالثقة وان حيرص   الزوجية  ااالت ، ولو حصلت العالقـة

 .اآلخر الثقة به احلميدة احلسنة حىت حيصل للطرف   كل واحد منهما أن يزرع يف نفسه الصفات
قـد تكون أكثر من الزوج يف معرض الشك والتهمة وباالخص يف اجلانب : الزوجة مثالً         

اجلنسي ، وباعتبار الزوجة هلا القسط الوافر يف احلياة الزوجية ، واهتزاز حياا الزوجية يؤدي إىل 
 . هدم مستقبلها ، وحياا السعيدة وقد يكون إىل األبد

  
  

 
)١٨٦( 

عليها من بداية حيـاا الزوجيـة ، وعندما تسلم نفسها إىل زوجها مع عذارا فيجب 
 :وبكارا وعفتها ، أن تزرع الثقة من بداية حياا الزوجية وحتافظ على هذه الثقة فقد جاء 

ال غىن بالزوجـة فيما بينها وبني زوجها املوافق هلا عن : (( اإلمام الصادق عليه السالم  عن – ١
 : خصال وهن ثالث 

صيانة نفسها عن كل دنس حىت يطمئن قلبه إىل الثقة ا يف حال احملبوب واملكروه ، وحياطته  -أ 
 . ليكون ذلك عاطفاً عليها عنـد زلة منها 

 ).  ]٤٩٥[( وإظهار العشق له باخلالبة -ب 

 ). ]٤٩٦[))( واهليئة احلسنة هلا يف عينه  -ج 

فهذه الرواية تقرر بعض األسس للحياة الزوجيـة السعيدة ، فاخلصلة األوىل يف هذه         
إذا كنت أيتها الزوجة تريدين أن تعيشي احلياة السعيدة ، فيجب عليك أن تصوين : الرواية تقول

يؤدي إىل الشك والتهمة   عـن كل دنس ، سواء كان من فعل الفاحشة ، أو مـا  نفسك
بعض املنازل غري املرغوب فيها ، أو مصادقة بعض النساء   يف  سواء كان من الدخول: والريبـة 

 .يت مسعتهن غري حسنة ، أو احلديث مع األجانب يف التلفون أو غري ذلك الال
فسوف يطمئن   صنت نفسك عن ما يؤدي إىل الشك فيك  فأنت أيتها الزوجـة إذا        

 .قلب زوجك بك وحتصل الثقة منه إليك 
ك ، وقد تقدم علي  سوف يغفر لك ويكون عاطفاً  فإنه  فأنت عندما تقصرين يف خدمته        

 .للعروس أن تكون عفيفة ، متربجة مع زوجها احلصان على غريه   يف الصفات احلسنة
 



  .اخلديعة باللسان أو بالقول الطيب : اخلالبة ] ) ٤٩٥( [

  .عن البحار  ٢٨٤ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٤٩٦( [

 
)١٨٧( 

خري نسـائكم اخلمس ، قيل يا أمري املؤمنني وما اخلمس ؟ : (( عليه السالم  وعـن أمري املؤمنني
اللينة ، املؤاتية ، اليت إذا غضب زوجها مل تكتحل بغمض حىت يرضى ، وإذا غاب اهلينة ، : قال

 ). ]٤٩٧[))( عنها زوجها حفظته يف غيبته ، فتلك عامل من عمال اهللا ، وعامل اهللا ال خييب 

 .ذات الصفات اخلمس احلسنة  أي: فاخلمس 
 وقد تعددت األحاديث حول هذه اخلصلة يف النساء وانه جيب عليها 

 .ان تبعد نفسها عن الشك والتهمة ليس بالقول وإمنا هو بااللتزام 
 جيب على الزوج أن جينب نفسه عن مواطن الشك واالام   وكذلك        

رأت من زوجها ما يوجب الشك والريبة فتذهب ثقتها به وهي اعرف به من   إذا  الزوجةوالن 
 .غريها لقربه منه وقد يكون الرجل سبباً يف فساد عائلته وزوجته 

 :العشق بني الزوجني )  ٤( 
املهمة يف تثبيت العالقـة الزوجية فإذا حصل من الطرفني   العشق بني الزوجني من األمور        

الزوجـة   لك نعمة من اهللا عليهما ، وإذا مل حيصل فيحاوالن إجياده وباألخص من جانبفذ
حيث أن املرأة طبيعتها اللني والغنج ، فينبغي هلا أن تستعمل قُدراا الطبيعية يف توثيق عالقتها 
الزوجية ، وقد حثت الروايات العديدة للزوجـة على استعمـال مثـل ذلك فقد تقدم يف 

… إظهار العشـق لـه باخلالبة (( اليت ال غىن للمرأة عنها : السابقـة أن اخلصلة الثانية  الرواية
 .(( 

أو بالقول الطيب ، مبعىن أن املرأة حىت ولـو مل   باللسان  هـو اخلديعة –بالكسر  –: واخلالبة 
لقية ، إال ألقية أو خا تظهر له العشق يكن يف داخـل قلبها ذلك العشق التام لزوجها ألسباب خ

 بالكالم اللني املعسول ، كان تفديه 

 
 . ١٧٦٤املعجم األوسط للطرباين ح: وقريب منه يف  . ٣٢٥ص ٥الكايف ج] ) ٤٩٧( [

  
  

 
)١٨٨( 



،   أو أهلها وختاطبـه بكلمات احملبة والـود ، ويتكرر ذلك منها وتصبح حالة طبيعيةبنفسها 
احلقيقة على احلياة الزوجية   ويتحـول هـذا التظاهر إىل حقيقة يف املستقبل وتنعكس هذه

 .السعيدة للزوجني 
عشق بكلمات تؤنسها وتـريح قلبها وتشعر منه ال  وكذلك الـزوج حياول ان خياطبها        

 . حىت ولو مل يكن يف الواقع كذلك 

قول الرجل للمرأة إين أحبك ال يذهب من قلبها :(( فعن الرسول صلى اهللا عليه وآله قال  - ١
 ). ]٤٩٨[))( أبداً 

إذا أحببت رجالً فأخربه : (( عليه السالمقـال  أيب عبداهللا ويف صحيح هشام بن سامل عن – ٢
 ). ]٤٩٩[))( بذلك ،فإنه أثبت للمودة بينكما 

إىل علقة احملبة  هذا مع الصديق واألجنيب فمن باب اُألوىل بني الزوجني ومها يف أمس احلاجة
 .وتثبيتها ، فينبغي للمرأة دائماً أن ختاطب زوجها بألفاظ احملبة وختربه مبحبتها له 

الـزوج والزوجة على اظهار هذه احلالة لكل منهما   وقد حثت األحاديث املتعددة كل من
 .للطرف اآلخر 

 :التقوى وأثرها يف احلياة الزوجية )  ٥( 
املاء ، فلقفها وأكلـها ، ولكنـه     أل قربته ماٌء فرأى تفاحـة جتري علىجاء إىل القناة مي        

يعرف صاحبها ليستأذن منه ، أخذ يعاتب ضـمريه    ومل  كيف أكل التفاحة: وقف فجأة يفكر 
هذا التصرف الذي ال ينبغي صدوره من متدين ورع حياسب نفسه كيال يتورط يف غمـط    على

 حقوق الناس قدر 

 
 . ٩من مقدمات النكاح ح ٣الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٤٩٨( [

 . ٦٤٤ص ٢الكايف ج] ) ٤٩٩( [
  

 
)١٨٩( 

لذا فكّر أن ميشي باجتاه معاكس جلريـان املاء لعله يصل إىل صاحب التفاحة فيسترضـيه  . أمنله 
مسافة حىت وصل إىل مزرعة التفاح ، فلقي صاحب املزرعـة وكان عليـه  مشى . على أكله هلا 

 ان تفاحة كانت :   سيماء الصاحلني ، فقال له



 ! .جتري على املاء يف القناة فلقفتها وأكلتها ، أرجوك أن ترضى عني

 !.كال ، لن أرضى عنك: أجابه الرجل         

 .أعطيك مثنها : قال         
 .أقبل ال: قال         
 !.وبعد اإلصرار واإلحلاح الشديدين وافق صاحب املزرعة أن يرضى عنه بشرط واحد        

 .فما هو الشرط : قال الشاب         
عندي ابنة عميـاء ، صماء ، خرساء ، مشلولة األرجل ، إذا وافقت : أجـاب الرجـل         

 !.أن تتزوجها أرضى عنك وإال فال

لشاب أنـه ال سبيل إىل جلب رضاه إال مبوافقته على هذا الشرط الصعب دعاه فلما رأى ا        
الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا :[رضوخـه تاليف قلبه اآلية  ورعه وإميانه إىل املوافقة ، ولعله حني 

 )!. ]٥٠٠[[( إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ

وأخرياً قرأوا خطبة العقد فدخـل الشاب الورع غرفة الزفاف ولكنه فوجئ بعروس ذات         
  يف غاية اجلمال ، اا مواصفات نقيضة للمواصفات اليت ذكرها له أبوها  وهي  قامـة ممشوقـة

 !.)صاحب املزرعة ( 

 
  . ١٥٦: سورة البقرة آية ] ) ٥٠٠( [

 
)١٩٠( 

وإذا ) خشية حدوث خطأ يف الـزواج فيتورط يف مشكلة شرعية كبرية (   فخرج مسرعاً        
إن البنت اليت ذكرت يل وصفها : خرياً إىل أين ؟ قال الشاب :   قال. بالـرجل ينتظره مبتسماً 

 !.ليست هذه العروس؟

 هي ألين حينما وجدتك جاداً يف جلب رضاي اا : الرجل   أجابه        

ألكلك تفاحة خرجت عن حيازيت وسقطت على املاء جارية حنو مسافة ، فعلمت انك الشـاب  
  اا عميـاء خرسـاء  : ولقد قلت لك . الذي كنت أنتظره منذ أمد ألزوجه ابنيت الصاحلة هذه 

اا مشلولة فألا مل خترج مـن املرتل وتدور : وقلت ! تنظر ومل تكلّم رجالً أجنبياً قطّ فألا مل 
أو غناء ، أليست هذه الفتاة املؤمنة يسـتحقها    وإا صماء فألا ال تسمع إىل غيبة. يف الطرق 



مستعد من أجل احلالل أن يقبل بشرط صعب جداً   وهو  شاب مثلك يبحث عن حالل خالص
 .الزواج يف

ورعه وتقواه وقربه   مثار هذا الزواج املبارك والدة إنسان اشتهر يف  نعم وكـانت مـن        
إىل اهللا وحبه للنيب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ومودته العميقة ألهل البيت علـيهم السـالم   

ليـل الشـيخ أمحـد    لقاؤه مع اإلمام احلجة مراراً وتكراراً ، إنه املقدس اجل  حيث عرف عنـه
 ).أعلى اهللا مقامه ( األردبيلي 

وفيما بعد ملا سـئلت أم    .  املوفّق  هكذا تصنع لقمة احلالل يف اإلنسان وتوفّقه للزواج        
  إين مل آكل يف حيايت لقمة مشـبوهة ، : كيف أصبح ولدك ذا املقام الرفيع ؟ اجابت : الشيخ 

بغ الوضـوء ، ومل أنظر إىل رجـل أجنيب قط ، وسعيت وقبـل ارضـاع طفلي كنت دائماً اس
 ). ]٥٠١[))( يف تربية طفلي إىل أن أراعي النظافة والطهارة وأن يصحب األوالد والصاحلني 

 
  . ٤٩١ – ٤٩٠ص . قصص وخواطر ] ) ٥٠١( [

 
)١٩١( 

 :تزين الزوجني )  ٦( 
 هلي كفيلة حبث الزوجة على املبالغة يف إبراز   املتقدمة  إن األحاديث        

 :لزوجها زينتها 
ال ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق يف عنقها : (( الباقرعليه السالم  فعن اإلمام –أ 

من اخلضاب ولو أن متسحها مسحا باحلناء وإن كانت   قـالدة ، وال ينبغي أن تـدع يدها
 ). ]٥٠٢[))( مسنة 

واهليئة : (( اليت حتدثت عن ثالث خصال ال غىن للزوجة عنهن ومنها   وتقدمت الرواية        
  ؛ فإن خروج املرأة لزوجها يف هيئة حسنة تدخل السرور على قلبه )) احلسنة هلا يف عينـه 

 . وتوثق عرى احلياة الزوجية بينهما 

تزين املرأة وتطيبها : (( أن أحد حكماء الرجال قال   )يض القدير ف(   وقد ذكر املناوي يف
 –واأللفة بينهما وعدم الكراهـة والنفـرة ؛ الن العني   لزوجها من أقوى أسبـاب احملبة

 .رائـد القلب ، فإذا استحسنت منظراً أوصلته إىل القلب ، فحصلت احملبة  –ومثـلها األنف 



زي أو لباس تلقيه إىل القلب ، فتحصل الكراهية   من  اال يعجبهاوإذا نظرت منظراً بشعاً أو مـ
 ). ]٥٠٣[))( والنفرة 

 :وهلذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن 
 ).إياك أن تقع عني زوجك على شيء يستقبحه ( 

 ).فال تقع عينه منك على قبيح : ( األم البنتها يف ليلة زفافها  وقالت

 .وكذلك من حق املرأة على زوجها أن يتزين هلا زوجها 
 

 . ١من مقدمات النكاح ح ٨٥الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٠٢( [
 . ٩٨املرأة املثالية يف أعني الرجال ص ] ) ٥٠٣( [

 
)١٩٢( 

: (( عليه السالم ) الرضا ( رأيت أبـا احلسن   :  فقد جاء عن احلسن بن اجلهم قـال –ب 
نعم إن التهيئة مما يزيد يف عفة النساء ، ولقد : اختضب ، فقلت جعلت فـداك اختضبت ؟ فقال 

ايسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت : قال   العفة بترك أزواجهن التهيئة ، مث تـرك النساء
 ). ]٥٠٤[))( … فهو ذاك : ال ، قال : على غري يئة ؟ قلت 

بينه وبني   فيما  أشياء  ال غىن بالزوج عن ثالثة: (( موعن اإلمـام الصادق عليه السال  –ج 
 ). ]٥٠٥[))( … واستمالة قلبها باهليئة احلسنة يف عينها … زوجته 

 :املوافقة بني الزوجني )  ٧( 
السعيدة هو االنسجام الفكري والعقائدي   قيق احلياة الزوجيةمـن األمـور املهمة يف حت

  الزوجية  والثقايف واملذهيب بني الزوجني ، بل االنسجام االجتماعي ، وهذه أمور مهمة يف احلياة
 . قد يكون االختـالف فيها يؤدي إىل االختالف العائلي 

فيما بينه وبني   ثالثة اشياء ال غىن بالزوج عن:(( فقد جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم
خلقه معها ، واستعمالـه   وهواها ، حسـن  زوجته وهي املوافقة ليجتلب ا موافقتها وحمبتها

 ). ]٥٠٦[))( استمالـة قلبها باهليئة احلسنة يف عينها ، وتوسعته عليها 

 :التوسعة على العيال )  ٨( 
بعد سد حوائجهم مما يقضي على كثري من املشاكل العائلية اليت   التوسعـة على العيـال

 .على العيال   حتصل من الفقر أو البخل
 



 . ١مقدمات النكاح ح من ١٤١الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٠٤( [

 . ٢٨٥ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٠٥( [
 . ٢٨٥ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٠٦( [

 
)١٩٣( 

 . ة احدى اخلصال الثالث اليت ال غىن للزوج عنهاوقد تقدم يف الرواية السابق        

إن من خري : (( وجاء يف الصحيح عن جابر بن عبداهللا عن الرسول صلى اهللا عليه وآله  –أ 
رجالكم التقي النقي السمـح الكفني ، السليم الطرفني ، الرب بوالديه ، وال جيليء عياله إىل غريه 

 )((]٥٠٧[ .( 

))( إن أرضاكم عند اهللا أسبغكم على عياله : (( عليه السالم عن اإلمام زين العابدين –ب 
]٥٠٨[ .( 

  يتكلفها  وعياله إىل ثالث خالل  إن املرء حيتاج يف مرتله: (( الصادقعليه السالم  عن اإلمام –ج 
 ). ]٥٠٩[))( معاشرة مجيلة ، وسعة بتقدير ، وغرية بتحصن : وان مل يكن يف طبعه ذلك 

 :حسن اخلُلُق من الزوجني )  ٩( 
حياة االنسان فهو أكمل   شيء يف  أهم  أحسن احلسن هـو اخلُلُق احلَسن ، وهـو  إن

  حبسن اخللق ، واألخالق احلسنة تبلغ  ، وأكثر مـا يدخـل الناس اجلنة  االميان ونصف الدين
شيء بعد أداء   ، وأفضلبصاحبها درجة الصائم القائم ، وميحو السيئات وجيلب احلسنات 

مبختلف طبقام حيتاجون إىل   وكل النـاس.   الفرائض هو حسن اخللق ، وهو خري قريـن
الرجل واملرأة النه الغىن لكل واحد منهما عن : األخالق احلسنة ، وأحوج هؤالء مها الزوجان 

 .هما أساسية يف احلياة الزوجية والعيش السعيد بين  ركيزة  حسن اخللق ، بـل هو
 

 .٤٤٩٥٣رت العمال حك: وقريب منه يف .  ٢من مقدمات النكاح ح ٧الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٠٧( [

 . ٢٩٠ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٠٨( [
 . ٢٨٥ص  ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٠٩( [

 
)١٩٤( 

البر : (( السالم قال فقد جاء يف الصحيح عن عبداهللا بن سنان عن اإلمام الصادق عليه – ١
 ). ]٥١٠[))( وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعمار 



واألهل   ومن الواضح من هذه الصحيحـة أن حسن اخللق مع البِر للوالدين والزوجة        
الديار ، الن االنسان إذا حسن خلقه مع زوجته والزوجـة حسنت خلقها مع زوجها ،  يعمران

طول   فدارمها تعمر وتستقر ويعيشان يف انسجام حىت آخر حياما ، ونتيجـة ذلك هـو
 .عمرمها وهذه نتيجة طبيعية

ل اهللا قال رسـو: (( ويف الصحيح عن حبيب اخلثعمي عن اإلمام الصادق عليه السالم قال  – ٢
افاضلكم أحسنكم أخالقـاً املوطؤون أكنافـاً الذين يـألفون ويؤلفون   :صلى اهللا عليه وآله 

 ). ]٥١١[))( وتوطأ رحاهلم 

قيقته من التوطئة وهي التمهيد اجلانب والناحيـة ، وهـذا مثل يضرب ، وح : األكناف 
 .والتذلل ، وفراش وطيء ال يؤذي جنب النائم 

اجلوانب ، أراد الذيـن جوانبهم وطيئة يتمكن منها من يصاحبهم وال يتأذى : واألكناف 
. 

البد من تذلل كل واحد منهما   وباألخص الزوجة مع زوجها والزوج مـع زوجتـه        
 .واحد اآلخر لآلخر ويكون ليناً ويألف كل

 ) ]٥١٢[))( ال عيش أهنا من حسن اخللق : (( وعن اإلمام الصادق عليه السالم قال  – ٣
))( همن حسنت خليقته طابت عشرت: (( عليه السالم قـال  وعن اإلمـام أمري املؤمنني – ٤
]٥١٣[ .( 

 
 . ٨كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ٥١٠( [

 . ١٦كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ١٠٠ص ٢الكايف ج] ) ٥١١( [
 .عن علل الشرائع  ٣٨٩ص ٦٨البحار ج] ) ٥١٢( [
 .عن غرر احلكم  ١٣٩ص ٣ميزان احلكمة ج] ) ٥١٣( [

 
)١٩٥( 

أقربكم مين :( وآله قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن أمري املؤمنني عليه السالم قـال  – ٥
 ). ]٥١٤[))( جملساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخريكم ألهله 

أحسن الناس :(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :   وعن أمري املؤمنني عليه السالم قـال – ٦
 ).]٥١٥[))(اناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ، وأنا ألطفكم بأهليإمي



بـل يكره للرجـل أن يزوج أبنته مـن رجل سيء اخللق ألن ذلك ينعكس على حياا الزوجية 
. 
: كتبت إىل أيب احلسن الرضا عليه السالم: بشار الواسطي قـال   فقد جاء عن احلسني بن – ٧
 ). ]٥١٦[)( ال تزوجه إن كان سيء اخللق : قال . إن يل قرابة قـد خطب إيلّ ويف خلقه سوء(

وال عجب حينئذ إذا عـد حسن اخللق من االميان بل ال يكمل إميان املؤمن إال مع حسن         
 .اخللق ، وأن حسن األخالق من العبادة 

إن : ( عليه السالم قال )الباقر ( حممد بن مسلم عن ايب جعفر   عن  فقد جاء يف الصحيح – ٨
 ). ]٥١٧[))( أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً 

 ). ]٥١٨[)( اخللق احلسن نصف الدين : (( وعن الرسول صلى اهللا عليه وآله  – ٩

إن حسن اخللق : (( سنان عن اإلمام الصادق عليه السالم  ويف الصحيح عـن عبداهللا بن – ١٠
 ). ]٥١٩[))( يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم 

 
 . ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ٥١٤( [

 . ٣٨٧ص ٦٨البحار ج] ) ٥١٥( [
 . ١من مقدمات النكاح ح ٣٠الوسائل كتاب احلج باب ] ) ٥١٦( [
 . ١كتاب اإلميان والكفر باب حسن اخللق ح ٩٩ص ٢الكايف ج] ) ٥١٧( [
 . ٣٨٥ص ٦٨البحار ج] ) ٥١٨( [
 . ٣٨٤ص ٦٨البحار ج] ) ٥١٩( [

 
)١٩٦( 

 :والنتيجة احلاصلة من االخالق احلسنة هو         
))( إن حسن اخللق ذهب خبري الدنيـا واآلخرة : ((   عـن الرسول صلى اهللا عليه وآله – ١١

]٥٢٠[ .( 

 :وتفسري حسن اخللق ما جاء يف اخلرب         
 بعض أصحاب اإلمام الصادقعليه السالمعن اإلمام الصادقعليه السالمقال   عن – ١٢

تلني جناحك ، وتطيب كالمك ، وتلقى أخاك ببشر : ماحد حسن اخلُلق ؟ قال : له   قلت: (( 
 ). ]٥٢١[ ))(حسن 

 .وهذه من أسباب سعادة احلياة الزوجية للزوج والزوجة         



  :الزوجة املواسية لزوجها )  ١٠( 
املرأة الصاحلة اليت تعني زوجها على حل مشاكل احلياة وتساعد زوجها على الدنيا إن 

واآلخرة وتكون هي والزوج على الدهر وال تكون هي والدهر عليه ، وتكشف هم زوجها وغمه 
نفسها وماله إذا غاب عنها فتكون هـذه املرأة خري من الدنيا   ، وتسره إذا نظر إليها وحتفظه يف

 .ة الدنيا بل هي سعاد
 .فمثل هذه املرأة تكون عامالً مؤثراً يف استقرار احلياة الزوجية السعيدة لنفسها وزوجها 

إن يل زوجة إذا دخلت : ( رجل إىل رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال   فقد جـاء – ١
تم لرزقك ما يهمك ، إن كنت : تلقتين ، وإذا خرجت شيعتين ، وإذا رأتين مهموماً قالت يل 

 .فقد تكفل لك به غريك ، وإن كنت تم ألمر آخرتك فزادك اهللا مهاً 
 

 . ٣٨٤ص ٦٨البحار ج] ) ٥٢٠( [

 . ١٠٣ص ٢كايف جال] ) ٥٢١( [

 
)١٩٧( 

إن هللا عماالً وهذه من عماله هلا نصف أجر : (( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
 ). ]٥٢٢[))( الشهيد 

إنظر إىل مـدى احترام هذه الزوجة لزوجها وتقديرها إليه ، وكيف تعني زوجها         
لآلخرة وتعينه حىت   بل وتفتح له باب العمل  ع اهلم والغم عنه ،ورف  على حل مشاكل احليـاة

له دور كبري يف صالح الرجل وقـد يتبدل ويهتدي إىل األعمال الصاحلة   وهذا  على آخرته ،
 .بسبب زوجته وتكون نعم املرأة 

فامرأة بكر ولود ودود تعني … : (( يف خرب ابراهيم الكرخي املتقدم   فقد جـاء – ٢
 ). ]٥٢٣[))( … على دهره لدنياه وآخرته وال تعني الدهر عليه  زوجها

: (( عليه السالم )الصادق ( عبداهللا   ويف الصحيح عـن مجيل بن دراج عن ايب – ٣
يدي يف يدك ال أكتحل بغمض حىت : لزوجها   :  لتخري نسائكم اليت إن غضبت أو أغضبت قا

 ). ]٥٢٤[))( ترضى عين 

 .فهي ال تصرب على عدم رضا زوجها   عين  أي ال أنام وال تغمض عيين بنوم حىت ترضى
    :ثالث للمؤمن فيها راحة : (( السالم عن اإلمام الصادق عليه – ٤



 .دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس -أ 
 .وامرأة صاحلة تعينه على أمر الدنيا واآلخرة  -ب 
 ). ]٥٢٥[))( وابنـة خيرجها إما مبوت أو بتزويج  -ج 

 
 . ٤٥١٥٠مال حوكرت الع.  ١٤من مقدمات النكاح ح ٦الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٢٢( [

 . ٢من مقدمات النكاح ح ٦الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٢٣( [
 . ١٧٦٤املعجم األوسط للطرباين ح: وقريب منه يف .  ٣من مقدمات النكاح ح ٩الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٢٤( [
 . ١٣من مقدمات النكاح ح ٩الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٢٥( [

 
)١٩٨( 

  ثالثة: (( عليه السالم قال )الصادق (   ويف صحيـح احلليب عـن ايب عبداهللا – ٥
طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صاحلة تعاونه وحيصن ا : أشياء ال حياسب عليهن املؤمن 

 ). ]٥٢٦[))( فرجه 

 :املرأة الصابرة املواسية لزوجها 
كان أبو طلحة حيب ابنه حباً شديدا ، فمرض : عن معاوية ابن قرة ، قال(( فقد جاء 

اجلزع حني قرب موت الولد ، فبعثته إىل النيب صلى اهللا عليه   طلحة  فخـافت أم سليم على أيب
أبو طلحة من داره تويف الولد ، فسجته أم سليم بثوب ، وعزلته يف ناحية من   فلما خرج وآله ،

 .ال ختربوا أبا طلحة بشيء .. البيت ، مث تقدمت إىل أهل بيتها ، وقالت هلم 
مث إا صنعت طعاماً ، مث مست شيئاً من الطيب ، فجاء أبو طلحة من عند رسول اهللا 

هل لنا ما نأكل : هدئت نفسه ، مث قال : مـا فعل أبين ؟ فقالت له   :صلى اهللا عليه وآله فقال 
يا أبا طلحة : إليـه الطعام ، مث تعرضت له فوقع عليها فلما أطمئن قالت له   ؟ فقامت فقربت

أبنك : سبحان اهللا ، ال ، فقالت : أتغضب من وديعة كانت عندنا فرددناها إىل أهلها ؟ فقـال 
 .فأنا أحق بالصرب منك : ه اهللا تعاىل ، فقال أبوطلحة كان عندنا وديعة فقبض

مث قام من مكانه ، فغتسل ، وصلى ركعتني ،مث أنطلق إىل النيب صلى اهللا عليه وآله فأخربه 
فبارك اهللا لكما يف وقعتكما ، مث ((    :لـه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله   بصنيعهما ، فقال

احلمد اهللا الذي جعل يف أميت مثل صابرة بين أسرائيل : آله قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
…… )((]٥٢٧[ .( 

 



 . ١من مقدمات النكاح ح ٩الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٢٦( [

 .وقريب منه يف صحيحي البخاري ومسلم  ٦٩مسكن الفؤاد ، ص ] ) ٥٢٧( [

 
)١٩٩( 

 :التنازل عن املهر )  ١١( 
من األسباب اليت توجب املودة واأللفة بني الزوجني ومتتني العالقة بينهما فيما إذا كان إن 

  للزوجـة على زوجها صداق مؤجل ووهبته لزوجها أو كان عندها من املعجل ، وقدمتـه
 .خصوصاً قبل أن يدخل ا فإن ذلك يدخل السرور على قلب زوجها   لزوجها

قال النيب صلى اهللا : (( قال   عليه السالم ـام الصادقفقد جاء يف خرب السكوين عن اإلم
أميا امـرأة تصدقت على زوجها مبهرها قبـل أن يدخل ا إال كتب اهللا هلا بكل : عليه وآله 

إمنا ذلك من املودة : يـا رسول اهللا فكيف باهلبة بعد الدخول ؟ قال: قيل . دينار عتق رقبة
 ). ]٥٢٨[))( واإللفة 

 :الزوجة البِكر )  ١٢( 
وقـد تقدم يف حماسن العروس أن   تعددت الروايات يف مدح الزوجة إذا كـانت بِكراً 

 .تكون بكراً ، وهي أقرب للمودة واثبت يف احملبة 
أعذب أفواهاً وأرتق   تزوجوا االبكار فإن: (( له فقد جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وآ

 ). ]٥٢٩[))( أرحاماً واسرع تعلماً ، وأثبت للمودة 

تق أرحاماً ، تزوجوا األبكار فإن أعذب أفواهاً ، وأف: ((   وآله  وعنه صلى اهللا عليه
 ). ]٥٣٠[))( وأسرع تعليماً ، وأثبت للمودة 

تزوجوا األبكار فإن أعذب أفواهاً ، وأنتق : (( أنه قال   اهللا عليه وآله  صلى  وعنه
 ). ]٥٣١[))( …أرحاماً ، وأسرعهن تعلماً ، وأثبتهن مودة 

 
 . ٣٨٢ص ٥الكايف ج] ) ٥٢٨( [

 . ٢٣٧ص ١٠٠البحار ج] ) ٥٢٩( [
 .  ١٦٤٣٨مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٥٣٠( [

 .  ١٦٤٣٩مستدرك الوسائل حديث رقم ] ) ٥٣١( [
  

 



)٢٠٠( 

يف املرأة املتزوجـة هلا أمهيـة كربى يف احلياة الزوجية السعيدة فلها مميزات   البكـارةإن 
 :على غريها 
أن البنت البكرمل تألف أحداً من الرجال قبل زواجها فزوجها هو أول حمبوب هلا  – ١

كُم مودةً وجعلَ بين:[ وهذا أدعى للبكرأن حتب زوجها وتعشقه وتتفاىن يف مودته كما قال تعاىل
  بينما املرأة الثيب اليت) أثبت للمودة ( وكذلك الروايات املتقدمة اليت قـالت ان البكر ]ورحمةً

مرت مع رجل آخر يف حياة زوجية قد ال ترتضي بعض صفـات الزوج الثاين ويبقى قلبها مع 
عالقتها مع زوجها الـزوج األول وهذا مما يؤثر يف انسجامها و  صفـات  األول أو تفضل بعض

 .احلايل 
أن الزوج مهما كان تدينه فإنه حيب أن يتحد بزوجته ويأنف أن ميسها أحد قبله  – ٢

وهذا النفور خيتلف من شخص إىل آخر ، وهذا ما يؤكد على املرأة من وجوب حمافظتها على 
 .عفتها 

ان املرأة الثيب ال يبعد أن حتن إىل زوجها األول إذا كانت مواصفاته أعلى من  – ٣
وزوجها األول قد توىف أو أا مطلقة بغري رغبة منها أو برغبتها يف   الثاين  مواصفات الزوج

البداية وبعد ذلك ندمت ؛ فإن كل ذلك جتعل حبها لزوجها األول يفوق حبها لزوجها الثاين كما 
       :عر قال الشا

 )]٥٣٢[ ( 

ما القلب إال للحبيب 
 األول

 وحنينه أبداً ألول مرتل

نِقّل فؤادك حيث شئت 
 من اهلوى

كم مرتل يف األرض 
 يألفه الفىت

  

إن البنت البكر باعتبارها أول ممارستها للحيـاة الزوجية يتمكن الزوج أن يربيها ويوجهها  – ٤
 على رغباته وأخالقه وهلا قابليـة االنقياد

 
 .١٣ – ١٢املرأة املثالية ص ] ) ٥٣٢( [

  

 
)٢٠١( 



 .واملطاوعة أكثر من الثيب اليت عادةً قد استقرت على أخالقية معينة يصعب تبدهلا  
 ).أسرع تعلماً ( روايات املتقدمة أن البكر وهذا ما أكدت عليه ال        

 :احملافظة على احلياة الزوجية 
على حياا الزوجية مع زوجها اليت بدأت   ومما تقدم يتبني لنا أمهية حمافظة الزوجة البكر        
وارتباطها به ،   احليـاة معه ، وتعرف جيـداً أن مستقبلها الزاهر منوط مبستقبل زوجها  مسرية
عنه ،   نظرها  دما تفك ارتباطها معناه أا هدمت مستقبلها وسعادا ، وال جيوز هلا أن حتولفعن

فتحـاول بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة وصرب أن تتكيف معـه وتتحمل الشدائد والصعوبات 
 .اليت متر ا ، والبد لكل زوجة مـن مشـاكل ومتاعب تعترضها يف طريق حياا

حساا أا إذا هدمت حياا الزوجية مع زوجها األول فلن   يف  والبد أن تضع الزوجة        
يلزمها أن تركز .   ال ينفع الندم  مبقدار ماسعدت مع األول وتندم حيث  تسعد مع زوجها الثاين

 يف اختيارها لشريك حياا يف البداية 

 .ل مهما كلف األمروبعد اعطاء القرار والزواج منه فالبد من الصرب والتحم
 :رؤية الزوج للزوجة قبل العقد )  ١٣( 

إن تعرف كل من الزوجني على اآلخرقبل الزواج له األمهية الكربى يف استقامة احلياة 
ودوامها هلما وباألخص نظر الزوج للزوجة قبل العقد فينبغي أن ال يقدم الزوج على   الزوجيـة

   .العقد إالّ وهو مقتنع ا متاماً 
: عن النيب صلى اهللا عليه وآله أنـه قـال   ) اازات النبوية ( قد أورد السيد الرضي يف ف

 : للمغرية بن شعبة وقد خطب امرأة 

  
  
  

 
)٢٠٢( 

 )) مؤدلو نظرت إليها فـإنه أحرى أن ي ) ودم٥٣٣[))( بينكما ) خ ل ي[ .( 

انظـر إىل  : (( أنه قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة   وعنه صلى اهللا عليه وآله ،
 ). ]٥٣٤[))( يؤدم بينكما املودة واأللفة   أن  وجهها وكفيها ، فإنـه أحـرى



 –يقال أدم اهللا بينهما يأدم أدمــاً    .  أي تكون بينكما احملبة واالتفاق: يؤدم بينكما " 
 ). ]٥٣٥[" ( فَعلَ وأفْعل  –باملد  –وكـذلك يـودم . أي ألَّف ووفَّق: -بـالسكون 

  :الدعاء ليلة الزفاف )  ١٤( 
املتقدمة ليلة الزفـاف من الوضـوء ، وصالة الركعتني ،   إن عمل الزوجني املستحبات

على زوجها له األثـر  وتأمني احلضور عليه، وذلك عندما تدخل العروس   والدعاء املخصوص ،
مسعـت رجـالً   : البليغ يف إجياد احملبة بينهما وأستمرارها ؛ فقد جاء يف صحيحة أيب بصري قـال 

قد أسننت ،وقد تزوجت امرأة بكراً   جعلت فداك ، إين رجل: وهو يقول أليب جعفرعليه السالم
ا ، وإين أخاف إذا دخلت علي ضـايب وكـربي ؟  فرأتين أن تكرهين خل  صغرية ومل أدخـل  

إذا أُدخلَت عليك إن شاء اهللا ، فمرهم قبل أن تصل إليـك أن  : (( قـال أبو جعفرعليه السالم
تكون متوضية ، مثّ ال تصـل إليها أنت حتى توضأ وتصلي ركعتني ، مثّ مرهم يأمروهــا أن  

 تصلي أيضاً ركعتني ،

 
، واجلامع الصحيح للترمذي كتاب النكـاح   ١٣ح   من أبواب مقدمات النكاح ٣٦الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٣٣( [
، والسنن الكـربى للبيهقـي    ١٨٦٦وح. فذكر من موافقتها . فتزوجها . ففعل : وفيه  ١٨٦٥، وسنن ابن ماجه ح ١٠٨٧ح
  . ١٣٤٩٠ - ١٣٤٨٨ح

 .  ٦٤ص  ٢٩ج   جواهر الكالم] ) ٥٣٤( [

 .  ٣٥ص  ١ج  النهاية البن األثري ] ) ٥٣٥( [
  

 
)٢٠٣( 

مثّ حتمد اهللا وتصلي على حممد وآله ، مثّ ادع اهللا ، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك ،  
بأحسن   اها يب ، وأرضين ا ، وامجع بيننـااللهم أرزقين إلفها ، وودها ، ورض: مثّ ادع اهللا وقل 

 . اجتماع وأنفسِ ائتالف ، فـإنك حتب احلالل وتكره احلرام 

 ]٥٣٦[))( أحل اهللا عز وجـلّ   واعلم أن اإللف من اهللا والفرك من الشيطان ليكره ما
 .( 

 . البغض : والفرك 

 :وال تنسي اإلبتسامة )  ١٥( 



  إىل احملبة والود واالنسجام هي ابتسامة الزوجة يف وجه  من أهم العوامل اليت تدعو
تكون هذه االبتسامة عادة هلا يف أكثر حالتها حىت حتول بيتها إىل حياة   زوجها وذلك بـأن

 .زوجية سعيدة 
يـا بين عبداملطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم :(( صلى اهللا عليه وآله قال فعن الرسول  – ١

 ). ]٥٣٧[))( ، فألقوهم بطالقة الوجه وحسن البشر 

 
، والكايف كتاب النكاح باب القول عند دخول الرجـل   ٣٦٥ص  ٣٦باب  ٧التهذيب للطوسي كتاب النكاح ج ] ) ٥٣٦( [
مع اختالف يسـري ،  .  ٢٥١٧٦من أبواب مقدمات النكاح ح  ٥٥الوسائل كتاب النكاح باب .  ١ح  ٥٠٠ص  ٥ج   بأهله

جاء رجل إىل ابـن  : (( ما ورد عن أيب وائل قال : ودعائهما حول صالة العروسني : وانظر . وقد نقلته من التهذيب ألنه أمشل 
إن اإللف من اهللا ، وإن الفَرك من الشيطان : فقال عبداهللا [أي تبغضين]إين تزوجت امرأة ، وإين أخاف أن تفركين: مسعود فقال 

اللهم بارك يل يف أهلي ، وبارك هلم : وقل … .  خلفك ركعتني= = ، ليكره إليه ما أحل اهللا ، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصلي
رواه عبـدالرزاق  )) . يفّ ، وارزقين منهم ، وارزقهم مين ، اللهم امجع بيننا ما مجعت إىل خري ، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خـري  

 .بسند صحيح ، والطرباين يف املعجم الكبري واألوسط  ١٠٤٦١و  ١٠٤٦٠ح ١٩١ص ٦الصنعاين يف املصنف ج

 . ١ح ١٠٣ص ٢ايف جالك] ) ٥٣٧( [

 
)٢٠٤( 

صنائع املعروف وحسن ): (( الباقر أوالصادق عليهما السالم ( ويف صحيح الفضيل قال  – ٢
))( ويدخالن اجلنة والبخل وعبوس الوجه يبعدان من اهللا ويدخالن النار   احملبة  البشر يكسبان

]٣٨٥[ .( 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن اإلمام موسى بن جعفرعليه السالم قال  – ٣

 ). ]٥٣٩[))( حسن البشر يذهب بالسخيمة : (( وآله 

 .احلقد يف النفس : والسخيمة         
 من الزوجة تبث احملبة بينها   وطالقة الوجه واإلبتسامة  فحسن البشر        

 .وبني زوجها ومتتنها وتثبتها ، وجتعل احلياة بينهما سعيدة
أطلبوا اخلري عند حسان الوجوه فإن فعاهلم : (( فعن الرسول صلى اهللا عليه وآله أنه قال  - ٤

 ). ]٥٤٠[))( أحـرى أن يكون حسناً 

وتضيف عليه مسحة من اجلمال   ومن هـذا احلديث يفهم أن االبتسامـة حتسن الوجه        
وعبوسه   حىت وإن مل يكن الوجـه مجيالً مـن حيث اخللقة واألمر بالعكس فإن تقطيب الوجه

 .ه عدم اجلمال حىت وإن كان الوجه يف حد ذاته مجيالًيعكس على الوج



اليت تريد أن تعيش مع زوجها عيشة سعيدة فعليها ان تالزم االبتسامة يف خمتلف   فـاملرأة        
 .حياا الزوجية 

وبشاشة الوجه من الزوجة هي الشبكة اليت تصطاد الزوجة ا حمبـة   إن االبتسامة  بل        
)) ( والبشاشةُ حبالَةُ املَودةُ ((   :عـن أمري املؤمنينعليه السالمفي حكمه قولـه  زوجها ، كما

]٥٤١[ .( 

 
 . ٥ح ١٠٣ص ٢الكايف ج] ) ٥٣٨( [

 . ٦ح ١٠٤ص ٢الكايف ج] ) ٥٣٩( [
 . ٤من مقدمات النكاح ح ٢١الوسائل كتاب احلج باب ] ) ٥٤٠( [
 . ٥: احلكم رقم ج البالغة باب ] ) ٥٤١( [

 
)٢٠٥( 

إن الذي ال يحسن االبتسام ، ال ينبغي له أن يفتح (   ومن حكم أهـل الصني قـوهلم        
 ).متجراً 

ولكنها تعود خبري كثري ، وهي ال تفقر مـن مينحها مـع   إن االبتسامة ال تكلف شيئاً"         
ا تغين آخذيها ، وال تنس أا ال تستغرق حلظة ، لكنها تبقى ذكرى حلوة إىل آخر العمر ، وأنه أ

من هو غين إىل درجة أن يستغين عنها ،   وال  ليس هناك من هو فقري إىل درجة أنه ال ميلكها ،
وكن واثقاً من أا راحة للمتعب ، وأمل للبائس ، وفيض سعادة للسعيد ، وهي إن كانت ال 

 ). ]٥٤٢[)) ( فابتسم . يعم آخذها ومعطيها تشترى أو تباع ، فإن خريها 

 :حسن اخللق من الزوج )  ١٦(         
زيادة على ما تقدم يف حسن اخلُلُق من الزوجني بشكل عام يلزم أن يكون الزوج على         

 .رصيد كبري من حسن اخلُلُق 
 ). ]٥٤٣[))( وال قرين كحسن اخلُلُق : (( فعن أمري املؤمنني عليه السالم قوله 

ار احلياة الزوجية إن الزوج باعتباره رب األسرة والويل عليها فله أكرب األثر يف استقر
واستمرارها ؛ فحسن اخللق منه ليس فقط يساعد على ترسيخ العالقة الزوجية بل هو العمود 

األسـرة بكاملها وقد أكد اإلسالم على هذه الناحية من الزوج سواء كـان   الفقري يف سعادة
، فقد وردت روايات يف احليـاة الدنيا ونتائجها اإلجيابية والسلبية ، أو من الناحيـة األخرويـة 

 .أن من أسباب عذاب القرب هو سوء خلق الزوج مـع زوجته كما سوف يأيت يف الفصل القادم 



 
 . ٣٠كيف تكسب األصدقاء ص ] ) ٥٤٢( [

 . ١١٥: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٥٤٣( [

 
)٢٠٦( 

إن هـذه ) صباح اخلري يا عزيزيت ( عنـد الصباح   إن الزوج إذا ابتسم لزوجته وقال هلا
ون هلا وقع عجيب يف مشاعرها وأحاسيسها ، إن كثرياً من النساء الكلمة سـوف لن تنساها ويك

يتمنون لو كان أزواجهن يبادهلن البشاشة واالبتسامـة واملشاعر املرهفة والكلمة اليت تدخل 
 . السرور عليهن 

 .وهذا يفقده الكثري من األزواج
 :وفاء الزوجة لزوجها )  ١٧(         
ة الستمرار احلياة الزوجية السعيدة هو وفاء املرأة لزوجها يف إن أحد العوامل األساسي        

 .الشدائد واحملن ، فإن الزوج قـد يصاب بنكسات يف حياته وهنا يأيت دور الزوجة يف ذلك 
ينقل عن معاوية أنه كان قد أرسل عبدامللك بن مراون حاكماً إىل الكوفة ، وكان يف         

طلب والداها منها أن تطلب . فلس وكانت له زوجة وفية الكوفة رجل خِسر يف جتارتـه وأ
إنين كنت معه عندمـا كان غنيـا ، فلماذا ال : الطالق من زوجها ، فقالت هذه الزوجة الشابة 

 .يكون زوجي عندما أفلس ؟
أرجو منكم أيها األباء أن تتـركوا أوالدكم يعيشون معـاً يف هكذا أوضاع ، وال         

من االختالفات هي بسبب % ٥٠أمورهم ؛ فعندمـا يراجعين الناس أرى أن   تتدخلوا يف
 .الـوالدين ، فعندما ترون روابطها الوثيقة ملاذا ال تفرحون لذلك ؟ 

 .وملاذا يكون الوالدان سبب كثري من االختالفات بني الزوجني ؟         
والد إىل اإلمام احلسني ، فغضب فذهب ال. سبب والدا زوجني شـابني اختالفاً بينهما         

 وزوجتك سببت   مسعت أنك: اإلمام عليه السالموقال له 

  
  

 
)٢٠٧( 

التفرقـة بني الزوجني   حديثُ. فعقوبـة عملكم شديـدة وكأنكم مثلتم بالزوجني ! ذلك
 .مبرتلة قتل النفس



حىت وصـل إىل احلاكم ، وعندما جاء الوالدان والزوجان إىل مروان   واستمر النـزاع        
  فعندما تثور الغريزة اجلنسية عند الرجل فإنه يالحق نسـاء. إىل الزوجة فعشقها   ظر مـروانن

اآلخرين وإن كانت له زوجة ؛ فقد كانت له نساء كثريات ولعله مل يصلها يف الشهر مرة لكنه مل 
 . يكتفي بذلك 

 .إن هذا الزوج لن ينفعك فاطليب الطالق منه: فقال للزوجة 
  .كال : قالت 

وبعد ذلك طلَّقها صرباً ، وسجن الزوج وتزوج . ال : قال . طلقها : قـال للرجل 
. خرج الرجل من السجن ، وذهب إىل معاوية حايف األقدام وشرح له مـا حـدث . زوجته 

فجاء اجلميـع وعندمـا   ملروان أن حيضر مع املرأة ووالديهما إىل الشام ؛  فكتب معاويـة
 .طَلقْها : كأن البنت كانت مجيلة جداً فزلّت قدم معاوية وقال دخلوا جملس معاوية ، 

 .كال : قالت املرأة 
تريدين اخلليفة مع ) وأرد حتريك عواطفها ! ( أيتها املرأة : وقـال   فنظر إليها معاويـة

 . اختاري بنفسك . أو تريدين حاكمه مع قدرته، أو تريدين زوجك مع فقره ؟  ،  قصره

أمام معاوية ، إهلي شكوت احلاكم عند اخلليفة ، فلمن : الزوج   ذلك قـالفعنـد 
 .أشكو اخلليفة ؟

ال أعوض شعرة : فنظرت املرأة الوفية إىل معاوية ، وقرأت عدة أبيات من الشعر معناها 
 وجهازه ، واحلاكم وقدرتـه   اخلليفة  واحدة مـن زوجي مقابـل

  
  

 
)٢٠٨( 

 مقابل   ، وحىت أمي وأيب ، فـال أعطيك شعرة واحدة من زوجي

 ).]٥٤٤[(قصرك وقدرتك ، وبالتايل استطاعت الرجوع إىل زوجها ببالغة لساا 

 :حفظ األسرار بينهما )  ١٨( 
إن حفظ األسرار بني الزوجني من األمور املهمة يف استمرار احلياة الزوجية فيجب على 

إىل اجلانب   منهما أن حيغظ كرامة اآلخر يف أسراره ، وخصوصاً فيما يرجـع  كل واحـد
 ). ]٥٤٥[( اجلنسي وقد حتدثت الروايات على لزوم كتمان ذلك بينهما 



 :معرفة الزوجة لزوجها )  ١٩( 
 كيف تتعرفني على زوجك ؟

ليس مقصودنا من التعرف على الزوج هنا ، املعرفة اإلمجالية فهذا قد مت قبل الزواج ،         
قتران بني الزوجني ، والزوجة عندما تريد أن تعيش مع هنا هو التعرف عليه بعد اال  ومقصودنا

زوجها فالبد هلا أن تتعرف على شخصيته وحاالته ورغباته وميوالته وهل أنه شرس األخالق ؟ 
اجتاهاته وأفكاره الدينية   أو أنه دمث األخالق ؟ وهل أنه مدلل أو معقد؟ وكيف هي

عـن كثب ، جيب أن تتعامـل معه مبا واالجتماعية ؟ فبعد أن تدرس حالته وتتعرف عليها 
وال جيوز للزوجة أن . خترج عن احلدود الشرعية   يتناسب مع رغباته وميوالته وهواياته إذا مل

تضع أمامها عقبات كـأوده وخيـاالت ومهية وأفتراضات تعجيزية وتقول أن مثل هذا 
 .نه ال ميكن أن أعيش معه وال أنسجم إياه والبد من االنفصال ع  الرجـل

 
 . ٨١ – ٧٩عوامل السيطرة على الغرائز ، ص ] ) ٥٤٤( [

 . ٤٤٩٠٩ - ٤٤٩٠٥كرت العمال ح: انظر ] ) ٥٤٥( [

 
)٢٠٩( 

من الزوجات الاليت يرددن ، أن ال ميكن هلن أن يعشن مع هؤالء من الرجال   كثري        
 .شرسي األخالق  السلطويني أو القسات أو

وهـذا ال ميكن قبوله بشكل مطلق ، فإن املرأة بيدها مفاتيح السعادة الزوجية ، وعندهـا         
من القدرة على حل أصعب املشاكل الزوجية بينها وبني زوجها ، وخياطب بعض الكتاب 

معقدة اعلمي أن الرجل يف حقيقته ليس لغزاً يصعب حله ، أو مسألة : (   الزوجـة بقولـه
 !!يتعسر فك رموزها 

من اخلارج ولينة ولذيذة من الداخل   إن الرجل ببساطة شديدة مثل مثرة جوز اهلند صلبة        
من النساء جيهلن أن كل الرجال من طينة واحدة وذو صفات مشتركة ،   ، واملدهش أن كثرياً!! 

 !! .واحدة قد تربز صفة منها ، أو تنتحي أخرى نسبياً ولكن جمموع الصفات 

حيب أن يكون رباناً لسفينة حياته الزوجية ، حمترماً   أن كل رجـل:  فالقاعدة العامة        
وإذا .. ، حيب إذا أمـر أن يطاع !! حمبوباً ، ومقدراً ممن حوله يف العمل ، وممن يعاشرهم يف بيته 



وإذا .. ام يف بيته رآه وإذا متىن اجلمال والنظ.. وإذا التمس الراحة وجدها .. طلب أن جياب 
 ). ]٥٤٦[!! )) ( حيبـه جيده وال يطعم سواه   اشتهى طعاماً

 :حسن الصحبة من الزوجني )  ٢٠(  
ة لإلنسان يعيشها وأدوم إن احلياة الزوجيـة بني الرجـل واملرأة هي أطول صحبـ        

صداقة يتخذها يف حياته فالرجل صاحب لزوجتـه ، والزوجة صاحبة لزوجها ، فقد تعددت 
عـن الزوجني بالصاحب والصاحبة كما تقدم يف رواية ابراهيم الكرخي قال   الروايات يف التعبري

 قلت اليب : 

 
  . ٨و  ٧كيف تسعدين زوجك وحتافظني عليه ؟ ص ] ) ٥٤٦( [

 
)٢١٠( 

: فقال يل . إن صاحبيت هلكت وكانت يل موافقة وقد مهمت أن أتزوج : (( عليه السالم عبداهللا
 ). ]٥٤٧[))( … انظر أين تضع نفسك 

آداب الصحبة جبميع جزئياا؛ فيجب   تطبيق  وهذه الصحبة البد أن تقوم على أساس        
 .على كل من الزوجني أن يصحب كل واحد منهما لآلخر بأحسن صحبة 

وطن نفسك على حسن الصحبة ملن صحبت ، يف : (( اإلمام الصادق عليه السالم  قـال
وأقلَّ لغوك ، وتفرش عفوك ، وتسخي   حسن خلقك ، وكف لسانك ، واكظم غيضك ،

 ). ]٥٤٨[)) ( نفسك 

أولية يضعها اإلمـام الصادقعليه السالملكل من   وأسس  يا هلا من قواعد وثوابت
 .الصاحبني الزوجني وغريمها 

فتوطني الزوجة نفسها لزوجها وتواضعها وتذللها لـه وحسن املعاشرة معه حيقق هلا هدفها  – ١
يف حياا الزوجية وكذلك توطني الـزوج نفسه لزوجته يف ما يالقيه من متاعب الشك أنه عامل 

 .كبري يف استمرارية احلياة الزوجية
 .حسن اخلُلُق منهما  – ٢
 .اآلخر فيما ال ينبغي أو ال جيوز كف لسان كل واحد منهما عن  – ٣
 .كظم غيض كل منهما يف حق اآلخر  – ٤
 .ترك كل منهما اللغو وفضول الكالم  – ٥



 .عفو كل منهما عن اآلخر والتنازل عن مطالبه وبعض حقوقه  – ٦
 .أن جيود كل واحد منهما مبا يف يده لآلخر  – ٧

  .كل ذلك حيقق احلياة الزوجية السعيدة         
 

 . ١من مقدمات النكاح ح ٦وسائل الشيعة كتاب النكاح باب ] ) ٥٤٧( [
 . ٣٩هداية الناسكني ص] ) ٥٤٨( [

 
)٢١١( 

         :آداب الصحبة 
إن اإلنسان رجالً كان أو امرأة إذا أراد أن يسافر إىل بلدة ما ومسافة معينة ال ينبغي له أن 

والرفقة الذي .. يسافر بوحده بل ينبغي ان يسافر مـع رفقـة حىت وأن كان السفر لعدة ايام 
  فقد  حيسن صحبتهم ويتخلق معهم باألخالق احلسنة وآداب الصحبة ، يلزمه أن  يسافر معهم

يا بين إذا سافرت مع قوم فأكثر : ((   جاء يف وصية لقمان البنه حـول آداب الصحبـة بقولـه
بينهم ( وأكثر التبسم يف وجوههم ، وكن كرمياً على زادك ) وأمورهم (   استشارم يف امـرك

وإذا استعانـوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت ، وكثرة وإذا دعـوك فـاجبهم ، ) 
النفس مبا معك من دابة أو ماء أو زاد ، وإذا استشهدوك على احلق فاشهد هلم   وسخاء  الصالة ،
تتثبت وتنظر ، وال جتب يف مشورة   حىت  إذا استشاروك ، مث ال تعـزم) هلم(رايك   ، واجهد

وتضع وأنت مستعمل فكرتـك وحكمتك يف مشورتك فإن  حىت تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل
  ميحض النصح ملن استشاره ، سلبه اهللا رأيه ، ونزع منه األمانة ، وإذا رأيت أصحـابك  من مل

  ميشون فامشي معهم ، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم ، وإذا تصدقوا أو أعطوا قرضـاً فاعط
ال : وال تقل   نعم ،: ذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل معهم ، وامسع ملن هو أكرب منك سناً ، وإ

 ). ]٥٤٩[))( ، فإا عي ولؤم 

ه ما يعبؤ مبن يؤم هذا البيت إذا مل يكن في:(( وقال الباقرعليه السالمبل الصادقعليه السالم 
خلُق يخالق به من صحبه ، وحلم ميلك به غضبه ، وورع حيجزه عن معاصي اهللا : ثالث خصال 

 ). ]٥٥٠[)) ( تعاىل 

 
 . ٣٨ – ٣٧هداية الناسكني ص ] ) ٥٤٩( [

 . ٣٨ – ٣٧هداية الناسكني ص ] ) ٥٥٠( [



 
)٢١٢( 

وهذا التأكيد على االلتزام ذه   شهوراً  هذه التعاليم واآلداب لصحبة تستغرق أياماً أو 
من األجدر لكل من الزوجني اإلنسان ؟ أليس   حياة  اآلداب فكيف حينئذ بصحبة تستغرق طول

 .أن حيقق أهداف تلك الصحبة 
هـو من أهم األمور يف الصحبة   وال يفوتنا يف هذا النص من التأكيد على التبسم الذي

   .عموماً ، ويف احلياة الزوجية خصوصاً 
 :وصية أم البنتها ليلة الزفاف 

ابن ملحم الشيباين ابنته أم إياس وأجابه إىل   خطب عمرو بن حجر الكندي إىل عوفملا 
أي بنيـة : دخوهلا ا توصيها ؛ فكان مما أوصتها به أن قـالت   ذلك ، أقبلت عليها أمها ليلة

بيتك الذي منه خرجيت وعشك الذي منه درجيت ، إىل رجل مل تعرفيه وقـرين مل   إنك مفارقـة
 : خصاالً عشراً يكن لك ذخراً   ، فكوين له أَمة ليكن لك عبداً ، واحفظي له تألفيه

مجيل . ( له والطاعة   بالقناعة ، وحسـن السمع  فالرضـا: فأمـا األوىل والثانيـة 
الصحبـة راحة القلب ، ويف مجيل املعاشرة رضا الرب   املعاشرة بالسمع والطاعة ، فمع حسـن

.( 

فالتفقد ملواقع عينيه وأنفه ، فال تقع عينه منك على قبيح ، وال يشم : ابعة وأما الثالثة والر
املفقود ، وأن املاء أطيب الطيب   احلسن  واعلمي أن الكحل أحسن(   أنفه منك إال أطيب الريح

 ).املوجود 

فالتفقد لوقت طعامه ومنامه ، فـإن شدة اجلوع ملهبة وتنغيص : وأما اخلامسة والسادسة 
   .مغضبة النوم 

  
  
  

 
)٢١٣( 

. على حشمه وعياله )  ]٥٥١[( فاإلحراز ملاله واإلرعـاء   :  والثامنة  وأما السابعة
حسن التدبري على العيال : حسن التقدير ، وأصل اإلرعاء : واعلمي أن أصل االحتفاظ باملال (

 ).واحلشم 



وفال تعصي له امـراً ، وال تفشي له سراً ؛ فإنك إن خالفت أمره : وأما التاسعة والعاشرة 
اً ، غدره ، وإياك والفرح بني يديه اذا كان مهتم  أوغرت صدره وأن أفشيت سـره مل تـأمن

 ) . ]٥٥٢[( كان فرحاً   والكآبة لديه إذا

يا شعيب عليك : عن اهليثم بن عدي الطائي عن الشعيب قال ك لقيين شريح ، فقال         
ومـا رأيت من عقوهلن ؟ قال ك اقبلت من   تبنساء بين متيم ، فإين رأيت هلن عقوالً ، فقل

جنازة ظهراً ، فمررت بدورهن وإذا بعجوز على باب دار وإىل جانبها جارية كأحسن ما رأيت 
أي الشراب أحب إليك : فقالت يل   .  من اجلواري ، فعدلت إليها ، واستسقيت وما يب عطش

 أظن الرجل غريباً ، فقلت للعجوز وحيك يا جارية أئتيـه بلنب ، فـإين: ؟ قلت ما تيسر قالت 
: قلت . هي زينب بنت جرير إحدى نساء بين حنظلة : ومن تكون هذه اجلارية منك ؟ قالت 

ومل تقـل (   كنت كفأ: قلت أتزوجينيها ؟ قالت . بل فارغة : هي فارغة أم مشغولـة ؟ قالت 
القائلة ،   فيـه ، فامتنعت مين، وهي بلغة بين متيم ، فتركتها ومضيت إىل مرتيل ألقيل  ) كفوا 

األشراف علقمة واألسـود واملسيب ،   فلما صليت الظهر أخذت بيد إخواين من العرب
ما : قال . زينب ابنة أخيك : ما شأنك أبا أمية ؟ قلت : ومضيت أريد عمها ، فاستقبلنا وقال 

  بنسـاء  نعتفزوجنيها ، فلما صارت يف حبايل ندمت وقـلت أي شيء ص  ا عنك رغبة ،
 بين متيم ، وذكرت غلظ 

 
 .واملالحظة والنظر يف أمورهم من الرعاية وهي املراعاة : األرعاء ] ) ٥٥١( [

 . ٥١٥املستطرف يف كل فن مستظرف ص ] ) ٥٥٢( [

 
)٢١٤( 

ال ، ولكن أدخل ا ، فـإن رأيت مـا أحب وإال : ، فقلت أطلقها ، مث قلت قلوم 
إن من : فقلت. فلو شهدتين يا شعيب وقد أقبلت نساؤهـا دينها حىت أدخلت علي. كان ذلك 

ويسأل اهللا تعاىل من خريها ويتعوذ . السنة إذا دخلت املرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتني
فإذا هي تتوضأ بوضوئي وصليت فإذا هي تصلي بصاليت ، فلما قضيت  .فتوضأت . من شرها 

بالزعفران فلما خال البيت دنوت   صاليت أتتين جواريها فأخذن ثيايب وألبسين ملحفة قد صبغت
احلمد هللا أمحده : مث قالت   .  منها ، فممدت يدي إىل ناصيتها ، فقالت على رسلك أبا أمية

د وآله ، أمـا بعد ، فإين امرأة غريبة ال علم يل بـأخالقك فبني يل وأصلي على حمم  ،  وأستعينه



ما حتب فآتيه ، وما تكره فأجتنبه ، فإنه قد كان لك منكح يف قومـك ويل يف قومي مثل ذلك ، 
ولكن إذا قضى اهللا أمراً كان مفعوال ، وقد ملكت ، فـاصنع ما أمرك اهللا تعاىل به ، إما إمساك 

. قويل هذا واستغفر اهللا العظيم يل ولك وجلميع املسلمني   حسان ، أقـولمبعروف أو تسريح بإ
،   احلمد هللا أمحد وأستعينه: فأحوجتين واهللا يا شعيب إىل اخلطبة يف ذلك املوضع ، فقلت : قال 

  وأصلي على حممد وآلة أما بعد ، فإنك قلت كالماً إن ثبت عليه يكن ذلك حظاً يل ، وإن
من   وما رايت  يك ، أحب كذا وأكره كذا ، وما رأيت من حسنة فابثثيهايكن حجة عل  تدعيه

. مـا أحب أن ميلين اصهاري :   كيف حمبتك لزيارة األهل ؟ قلت: فقالت . سيئة فاستريها 
بنو فالن قوم : فمن حتب من جريانك يدخل دارك آذن له ، ومن تكرهه أكرهه ، قلت : قالت 

حوالً ال   فبت معها يا شعيب بأنعم ليلة ، ومكثت معي: قـال  .صاحلون ، وبنو فالن قوم سوء 
 أرى منها إال مـا أحب ، فلما كان

  
  
  
  

 
)٢١٥( 

من : قلت . رأس احلول جئت من جملس القضاء ، وإذا أنا بعجوز يف الدار تأمر وتنهى  
فلما جلست أقبلت العجوز ، . مرحباً وأهالً وسهالً : هذه ؟ قـالوا فالنـة أم حليلتك ، قلت 

: قـالت . عليك يـا أبا أمية ، فقلت وعليك السالم ومرحباً بـك وأهالً  السالم: فقالت 
األدب ،   كيف رأيت زوجتك قلت ك خري زوجة وأوفق قرينـة لقد ادبت فـأحسنت

أبـا أميـة إن املرأة ال يرى أسوأ حاالً : وريضت فأحسنت الرياضة ، فجزاك اهللا خرياً ، فقالت 
، فإن   إن ولدت غالماً أو حظيت عند زوجها: قـالت :   وما مها: منها يف حالتني ، قلت 

رابك مريب فعليك بـالسوط ، فواهللا مـا حاز الرجـال يف بيوم أشر مـن الروعـاء املدللة 
كيف : واهللا لقد ادبت ، فأحسنت األدب ، وريضت فأحسنت الرياضـة ، قـالت : ، فقلت 

فكانت تأتيين يف رأس كل حول فتوصيين مـا شاءوا ،   :  حتب أن يـزورك اصهارك ؟ قلت
وكان يل جار من . عشرين سنة مل أعب عليها شيئاً   بتلك الوصية ، فمكثت معي يـا شعيب

 :كندة يفزع امرأته ويضرا ، فقلت يف ذلك 
  رأيت رجاالً فشلّت مييين يوم  ]٥٥٣[( 



 تضرب زينب )
فما العدل مين ضرب من 

 ليس يذنب
إذا طلعت مل يبد منهن 

 كوكب
   
  

 يضربوننساءهم
أأضرا من غري ذنب 

 أتت به
فزينب مشس 

 والنساءكواكب
 
  

 
  . ٥١٦املستطرف يف كل فن مستظرف ص] ) ٥٥٣( [

 
 )٢١٩( 

 الفصل الثامن

 أسباب الطالق

  
 :الطالق يف أمريكا 

أصبح الطالق واحنالل األسرة يف عصرنا احلاضر مشكلة عاملية كربى وكل يشتكي 
، ومع أدىن مالحظة ومتابعة يرى املتتبع ان اتمعات الغربية واملتمدنة هي ذلك   ويضـج من

أكثر اتمعات ضحيـة الطالق وايار اُألسر العائلية وليس أدل على ذلك مـن ارتفـاع 
 : نسبـة الطالق يف امريكا نسبة مطردة 

))  امريكا الطالق يف: (( اإلمريكية حتت عنوان )) االسبوع اجلديد (( جاء يف جملة 
 : كتبت هذه الة تقول 

  إن  : ((وقالت أيضاً [)) التاكسي]إن الطالق يف امريكا يسري بيسر استئجار السيارة(( 
العالقات ، وجرت   هذه  بل مشلت امهات. غيوم الطالق مل ختيم على العالقات اجلديدة فقط 

منذ احلرب  –الطالق يف امريكا  األزواج والزوجات ذوات العالقات القدمية ، حبيث اصبح معدل
  السن املتوسط ملليوين. حالـة يف العـام )  ٤٠٠ ٠٠٠( ال بط نسبته عن  –العاملية الثانية 

من النساء املطلقات ذوات أبناء ال تزيد %  ٦٢كانت   وقد  .عاماً)  ٤٥( امرأة أمريكية مطلقة 



كل النساء املذكورات جيالً خاصاً وبالنتيجة تش. سنة )  ١٨( الطـالق عـن   أعمارهم حني
 ) . ]٥٥٤[))( يف حقيقة األمر 

 
 .  ٢٦٧حقوق املرأة يف النظام اإلسالمي للشهيد مطهري ص ] ) ٥٥٤( [

 
)٢٢٠( 

       :وتتابع الة وتقول           
 حتس املرأة اإلمريكية أا تتمتع بقدر أكرب من احلرية بعد الزواج ، (( 

سواٌء الشابات منهن أم متوسطات العمر ال يتمتعن بالسعادة ،   غري أن املطالقات اإلمريكيـات
النساء للعيادات النفسيـة ،   خيبة األمل هذه من خالل ارتفاع نسبة مراجعـة  وميكن أن نلمس
. الكحولية ، أو ارتفاع نسبة اإلنتحار بينهن   جلوئهن إىل استخدام املشروباتوازديـاد نسبة 

مطلقات تعتاد واحـدة منهن على تنـاول الكحول ، ونسبة اإلنتحار بينهن )  ٤( فمن بني كل 
 . تعادل ثالث مرات نسبة اإلنتحار بني النساء املتزوجات 

رة من قاعة حمكمة الطالق تقف على أن املرأة اإلمريكية بعد خروجها منتص: واخلالصة 
فالعلم الـذي يعترب … حقيقة أن الطـالق ليس كما ختيلتـه فهو ليس الفردوس املطلوب 

نظر   الـزواج أعمق رابطة انسانية بعد القوانني الطبيعية ، يصعب عليـه أن يتوفر على وجهـة
مـن املمكن أن حيترم اتمع . ة حسنة بصدد املرأة اليت تظهر هذه العالقة مبظهر العالقة املفكك

ال ينظر إطالقاً ملثل هذه املرأة نظرته لتلك اليت  –أي اتمع  –مثل هذه املرأة ويغبطها ، إالّ أنـه 
 ). ]٥٥٥[))( تشارك اآلخر حياته وجتلب له السعادة 

! مبعدل حكم واحد كل عشر دقائق   متنح احملاكم أحكام الطـالق) رينو ( يف مدينة ( 
) رينـو (   مأساة حقيقية ؟ لو أنك جلست يف حماكم  فكم تظن من هذه الزجيات أخفق بسبب

! )( وانصت إىل أقوال أولئك األزواج االشقياء لعرفت حقاً أن احلب ذهب ألتفه السبب  
]٥٥٦[ .( 

 
 .نفس املصدر السابق عن بعض االت األمريكية] ) ٥٥٥( [

 . ٩٢كيف تكسب األصدقاء ص ] ) ٥٥٦( [

 
)٢٢١( 



 هـذه املرأة اإلمريكية والغربية تعيش التعاسة وخيبة األمل بل وتعيش 

جلنسية وتفضل املوت على احلياة ، مع ماعندها من احلرية ا  جحيم الدنيا قبل جحيم اآلخرة
   .واإلحنطاط األخالقي ، فكيف حينئذ بغريها ؟ 

 :خطر الطالق 
فاملرأة ينبغي هلا أن تفضل املوت على الطالق إذا خريت بينهما ألا سوف تعيش التعاسة 

  قائمة سعيدة ، ولنترك املرأة الغربية واإلمريكية الغارغة يف مشاكلها  وجحيم الدنيا وال تقوم هلا
الّ اإلسالم ، ولنقترب من املرأة يف جمتمعنا اإلسالمي ودراسة أسباب الطالق وايار اليت الخيلصها إ

أا السعادة هلا إالّ باإلسـالم فكل مـا اقتربت منه : اإلسرة يف ذلك ونقول بكلمة خمتصرة 
ن وصار منهجاً حلياا رأت السعادة وعاشت احلياة الزوجية والعائلية السعيدة ، ومبقدار ماتبتعد ع

مـن العادات الغربيـة واألوربية فإا سوف تصبح ضحية الطالق والتفكك   اإلسالم وتقترب
 .العائلي واألسري 

 :أسباب الطالق 
وإليك بعض أسباب الطالق يف جمتمعنا احلاضر ، ولعله يوجد أسباب أخرى ندرسها يف 

    :وقت آخر انشاء اهللا 
 :التشكيك يف عفة الزوجة )  ١( 

 الصفات احلسنة للعروس وحماسنها هي العفة ومن   تقدم أن مـنقد 

الزوجية الثقة بني الزوجني ولكن جيب على املرأة باألخص أن تزرع   أهم األسس األولية للحياة
يف قلب زوجها وتبتعد عـن كل دنس وعن كل احتمال يؤدي إىل إامها والتشكيك   الثقـة

 .ا 
  
  
  

 
)٢٢٢( 

أهـم عامل يف ايار العالقة   وتشكيك الزوج بزوجتـه ، وعدم االطمئان ا هو
 .الزوجيـة واليت تـؤدي إىل الطـالق والفراق بينهما وتشتيت العائلة

ارته من سلوك الزوجة وتصرفاا ، وهذا التشكيك مـن الزوج ، سواء كان له واقع ومرب
 .جمرد إام وتان   أو مل يكن له واقع ، وإمنا هو



  مسؤولية الزوجة يف ذلك 
العفة ، وحمافظة املرأة على كرامتها ومسعتها ، وكرامة   جيب عليها أن تلتفت إىل أمهيـة

ال يف   سعيدة  ش عيشةوبدون عفتها وحمافظتها على نفسها ، ال ميكن ان تعي  ،  أهلها ،وزوجها
كانت الزوجة مطمئنة من   الدنيـا وال يف اآلخرة ، وقد تقدمت الروايات الكثرية يف ذلك ، وإذا

الريبة والشك واالام من قبل   نفسها وسالمتها فالبد أن تجنب نفسها عن كل أمر يـوجب
 .زوجها أو غريه 

من وضع نفسه مواضع التهمة فال يلُومن من أساَء : (( السالمقوله يه لفعن أمري املؤمنينع
 ٥٥٧[))( بِه الظَّن[ .( 

 غىن ال : (( وقد تقدمت الرواية عن اإلمام الصادقعليه السالمواليت يقول فيها      

صيانة نفسها عن كل : بالزوجة فيما بينها وبني زوجها املوافق هلا عن ثالث خصال وهن 
يطمئن قلبه إىل الثقة ا حال احملبوب واملكروه ، وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها   دنس حىت

 ). ]٥٥٨[))( …عند زلة تكون منها 

احلياة الزوجية السعيدة   حيـاا الزوجيـة ، وتعيش  فإذا كانت املرأة تريد أن تستقر 
فيجب أن تبتعد عن مواطن الشبهة واالام ،خصوصا وأن وسائل الكشف واملتابعة قد تطورت ، 

 وأصبح بإمكان

 
 . ١٦٠: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٥٥٧( [

 .عن البحار  ٢٨٤ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٥٨( [

 
)٢٢٣( 

 .أن يتعرف على سلوكيات زوجته بشكل دقيق من حيث تعلم أو ال تعلم الزوج  
 :ومسؤولية الزوج يف ذلك         
أوالً وقبل كل شيء ؛ فإنه إن كان عند الرجل غرية   جيب عليه أن يراقب اهللا يف ذلك        

 .ن وحرمه ، وهذه الغرية من االميان ، ولكن هذه الغرية يلزم أن تكون بتحص  على أهله
  إن املرء حيتاج يف مرتله وعياله ثـالث: (( يه السالم لع كما جاء عن اإلمـام الصادق

))( بتقديـر ، وغرية بتحصن   معاشرة مجيلة ، وسعة: خـالل وإن مل يكن يف طبعه ذلك 



أن يكون هو حمصن نفسه وملتزم ال أنه يغار على زوجته وال  –واهللا العامل   –مبعىن   ) ]٥٥٩[
 .يغار على نفسه 

 . أن تكون غريته بتعقل واتزان ال بتهور : وحيتمل أن يراد 

 جيب عليه أن يراقب اهللا سبحانه يف اامه لزوجته ، فإن   كما أنـه        

ف الزوج لزوجته ، وجعل على ذلك عقوبة وهي اجللد إذا مل الكرمي شـدد يف أمر قذ  القرآن
 .واحلكم حىت ينفذ فيها احلكم العادل   يثبت ذلك أمـام املرافعـة

يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَـاجلدوهم ثَمانِني   والَّذين:[قال تعاىل         
ـَذين تابوا مـن بعد ذَلك ) ٤(شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ   لَهم  ا تقْبلُواجلْدةً ولَ إِلَّا الّ

 ). ]٥٦٠[[( غَفُور رحيم   اللَّه  وأَصلَحوا فَـإِنَّ

فالزوج إذا مل يأيت بأربعة رجـال ام نظروا إىل عملية الزنا أو ثالثة وهو رابعهم ، فإنه         
 .يقام عليه حد القذف ، فيما لو ادعى عليها أا زانية 

 
 .عن البحار  ٢٨٥ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٥٩( [

 . ٥و  ٤: سورة النور آية ] ) ٥٦٠( [

 
)٢٢٤( 

والريبة فإن هذه الصفة من   حياول الزوج أن ال يفتح إىل نفسه وقلبه باب الشك  بل        
 .الصفات املذمومة للزوج 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه   )االنصاري (   فقد جاء يف الصحيح عن جابر بن عبداهللا
البهات : إن من شر رجالكم : فقال . بلى : أال أخربكم بشر رجالكم ؟ فقلنا : (( وآله أنه قال 

ـده ، امللجيء عيالـه ، البخيل ، الفاحش ، اآلكل وحده ، املانع رفـده ، الضارب أهلـه وعب
 ). ]٥٦١[))( إىل غريه ، العاق بوالديه 

 .كثري البهتان واالام سواء كان لزوجته أو غريها: والبهات 
يتكلم بالفحشاء ويكون الذي يستعمـل الفحشـاء أو الذي   إما  :والفاحش      

 تؤدي إىل سوء العاقبة   وهذه كلها صفات مذمومة. لسانـه بذيـاً 

 .وباألخص فيما يرجع إىل احلياة الزوجية 



وأما لو . هذا إذا كان من الزوج على وجه االحتمال أو الجل مربرات غري واقعية        
عاجلة املوقف بشكل هادي وبدون باحنراف زوجتـه خلقياً فالبد من م  علم الزوج علم اليقني

 .ضجة أو إفشاء ذلك أمام اآلخرين 
فيعاجل املوقف إمـا باحلبس يف البيت ومنعها من اخلروج ، أو منع دخول الرجال         

يتناسب ، وال جيوز أن يتغافل ويكون ال أبايل فإنه يكون   واصدقاءه مرتله، أو بأي شكل آخر
وقد يكون آخر األمر ).  ]٥٦٢[( ت هذه الصفة من الرجلوقد ذمت الروايا) ديوث ( بذلك 

 .سبب ومربر لفراقها 
 :احنراف الزوج )  ٢(         

استقرارها له األمهيـة الكربى يف صـالح العائلة ومتاسكها و  الزوج  إن صالح        
 ، وإذا احنرف الزوج سبب ذلك احنرافاً للعائلة بامجعها 

 
 . ٢من مقدمات النكاح ح ٧الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦١( [

 . ٥ – ١من أبواب النكاح احملرم ح  ١٦انظر الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦٢( [

 
)٢٢٥( 

وباألخص الزوجة، فإذا علمت الزوجة من زوجها االحنراف اخللقي فقد يؤدي ا إىل 
االحنراف كذلك ، ومهما كان هو منحرفاً فإنه ال يرضى لزوجته االحنراف ، وتأىب غريته ذلك 

واالختالف ، ومهما كانت النتيجة فإن الزوج إذا احنرف فتح الباب   إىل الرتاعفيؤدي ذلك 
 : إلحنراف زوجته وعائلته 

: عليه السالم إن اهللا أوحى إىل مـوسى: (( فقد جاء عن اإلمام الصادقعليه السالم – ١
))( تدين تدان   فراشه كما  ال تزنوا فتزين نساؤكم ومن وطيء فـراش امرء مسلم وطيء

]٥٦٣[ . ( 

 ). ]٥٦٤[))( عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم:((وعن اإلمام الصادقعليه السالم – ٢

من : (( عليه السالم  فيما أوصى اهللا إىل موسى: وعن اإلمام الباقرعليه السالمقال  – ٣
 ). ]٥٦٥[))( … زىن زين به ولو يف العقب من بعده 

((      :وآله   عليه  قال رسول اهللا صلى اهللا: مقالالكاظمعليه السال  وعن اإلمام – ٤
تزوجوا إىل آل فـالن فإم بغوا   عفوا فعفت نساؤهم ، وال  فإم  تزوجوا إىل آل فـالن



إن اهللا قاتل القاتلني ، ومفقر الزانني ، ال تزنوا   مكتوب يف التوراة: وقـال . فبغت نساؤهم 
 ). ]٥٦٦[))( فتزين نساؤكم ، كما تدين تدان 

فـإذا كان الزوج منحرفاً أخالقياً فإنـه يؤدي إىل احنراف العائلة وسوف تتفكك وأقرب 
 .شيء إىل ذلك هو الطالق 

 
 . ٢٠من النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦٣( [

 . ١٩ص ٧٠عن البحار ج ٢٤٦ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٥٦٤( [
 . ٢من أبواب النكاح احملرم ح ٣١النكاح بابالوسائل كتاب ] ) ٥٦٥( [
 . ٤٥٦٣٧و ٤٤٧٠٤كرت العمال ح: وقريب منه يف .  ٧من أبواب النكاح احملرم ح ٣١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦٦( [

  

 
)٢٢٦( 

 :خطرالرجل الزاين 
ككل أكثر مما يتصوره البعض من أنه   الزاين على أسرته وعلى اتمع  إن خطورة الرجل

جمرد احنراف أخالقي ، إن اإلسالم شدد على استقامة الرجل وصالحه ، ويف نفس الـوقت شدد 
وجمتمعه ويصبح عضواً   ل الـزاين وكيف يدمر عائلتهالنكري على الرجل املنحرف على الرجـ

فاسداً جيب أن يصلح إذا أمكن كما لـومل يكن حمصناً فيقام عليه احلد من اجللد، وإذا كان 
حمصناً فيقام عليه حـد الرجم ، حيث أصبح العالج له وهذا العضو الفاسد يف اتمع جيب 

سمك الصاحل أفسدته كذلك الرجل الـزاين إذا إخراجه منه ، كالسمكة الفاسدة إذابقيت مع ال
بقي ضمن اتمع فإنه سوف يفسد اتمع فضرره أشد من ضررالسرطان عنـد ما يدخل جسم 

 : اإلنسان ، وإليك بعض اآليات واألحاديث حول الزاين وخطره يف اتمع 

هما مائَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِمـا كُلَّ واحد من  الزانِيةُ والزانِي فَـاجلدوا:[قال تعاىل 
) ٢(َ دينِ اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِـاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِني  في  رأْفَةٌ

زانِيةُ لَا ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك وحرم ذَلك علَى الْمؤمنِني الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً وال
 )]]٥٦٧[ .( 

لن يعمل ابن آدم عمال أعظم عند اهللا عز : (( وعن النيب صلى اهللا عليه وآله قـال  – ١
وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو إمـاماً ، أو هدم الكعبة اليت جعلها اهللا قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه يف 

 ). ]٥٦٨[))( امرأة حراماً 

 



 .  ٣و  ٢:   سورة النور آية] ) ٥٦٧( [

 . ٢من أبواب النكاح احملرم ح ٤الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦٨( [

 
)٢٢٧( 

فالـزاين صـار يف عداد املفسدين يف األرض الـذين يقتلون األنبياء واألئمة ويهدمون 
   .قبلة لعباد اهللا   يت هياملقدسات كالكعبة املشرفة ال

أال ومن زنا بامرأة : (( اهللا عليه وآله يف حديث املناهي قال   صلى  وعن النيب – ٢
أو جموسية ، مرة ، أو أمة مث مل يتب منه ، ومات مصراً   ،  مسلمة ، أو يهودية ، أو نصرانيـة

ت وعقارب وثعبان من النـار ، منها ، حيا  عليـه فتـح اهللا تعاىل له يف قربه ثالمثائة باب خيرج
فيعرف بذلك ، ومبا   فهو حيترق إىل يوم القيامة ، فإذا بعث من قربه تأذى الناس من ننت رحيـه

حرم احلرام ، وحد احلدود ، فما   النار ، أال وإن اهللا  كان يعمل يف دار الدنيا حىت يؤمر به إىل
 ). ]٥٦٩[))( أحد أغري من اهللا ، ومن غريته حرم الفواحش 

ومن نكح امرأة حراماً يف دبرها ، أو رجالً أو : (( وعن النيب صلى اهللا عليه وآله  – ٣
وال يقبـل  من اجليفة يتأذى به الناس حىت يدخلهم جهنم ،  أننت  غالماً ، حشره اهللا يوم القيامة

  منه صرفاً وال عـدالً ، وأحبط اهللا عمله ، ويدعه يف تابوت مشدود مبسامري مـن حديـد  اهللا
وضع عـرق مـن   ويضرب عليه يف تابوت بصفايح حىت يتشبك يف تلك املسامري ، فلو  ،

 ) . ]٥٧٠[))( عروقه على أربعمائة أمة ملاتوا مجيعاً ، وهو من أشد أهل النار عذاباً 

 :خطر املرأة الزانية 
املرأة الزانية ال تقل خطورة من الرجل الزاين يف فساد العائلة واتمع بل لعل خطورا 

   :أكثر من ذلك فقد جاء 
 

 . ١من أبواب النكاح ح ٩الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٦٩( [

 . ٢من أبواب النكاح ح ٩الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٧٠( [

 
)٢٢٨( 

((   :عليه السالم قال )الصادق ( عبداهللا   يف الصحيح عن حممد بن مسلم عن أيب – ١
))( منهم املرأة توطيء فراش زوجها   :  ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عـذاب أليم

]١٥٧[ .( 



وهو كناية عن أا زانية ، سواء على فراش زوجها املعهود ، أو الا هي فراش         
 .لزوجها 
     :املؤمنينعليه السالم  قال أمري: ويف اخلبـر عن اإلمـام الصادقعليه السالم قال  – ٢

توطيء فراش زوجها فتأيت   هي امـرأة: قال . بلى : أال أخربكم بأكرب الزنا ؟ قالوا (( 
القيامة وال يزكيها   بولد من غريه فتلزمـه زوجها ، فتلك اليت ال يكلمها اهللا ، وال ينظر إليها يوم

 ). ]٥٧٢[))( وهلا عذاب أليم 

اشتد غضب اهللا على : (( عليه السالم قال  الصادق  ويف خرب السكوين عن اإلمام – ٣
 ). ]٥٧٣[))( غريهم ، فـأكل خريام ونظر إىل عورام   امرأة أدخلت على أهل بيتها مـن

من فجر بامرأة وهلا بعل انفجر من فرجهما من   :((وعن النيب صلى اهللا عليه وآله  – ٤
صديد جهنم واد مسرية مخسمائة عـام يتأذى أهل النار من ننت رحيهما ، وكانا من أشد الناس 

 ). ]٥٧٤[))( عذاباً 

 :زنا الزوجني )  ٣(         
التفريق بني الزوجني فحسب ، وإمنا هو القضاء على   هو  اآلثار السلبية لزنا الزوجني ليس        

 :الزوجني من الوجود وإاء أثرمها من الدنيا ائياً 
 

 . ١من أبواب النكاح احملرم ح ٢الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٧١( [

 . ٢من أبواب النكاح احملرم ح ٢النكاح باب الوسائل كتاب ] ) ٥٧٢( [
 . ٣من أبواب النكاح احملرم ح ٢الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٧٣( [
 . ٥من أبواب النكاح احملرم ح ٢الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٧٤( [
 . ١٩ص ٧٦البحار ج] ) ٥٧٥( [

 
)٢٢٩( 

أربع ال تدخل بيتاً واحدة منهن إال خرب ومل يعمر   : ((فعن النيب صلى اهللا عليه وآله قال  – ١
 ).]٥٧٥[))(اخليانة ، والسرقة ، وشرب اخلمر ، والزنا: بالربكة 

وحرم اهللا الزنا ملا فيه من الفساد من قتل النفس ، : (( الرضاعليه السالم  وعن اإلمام – ٢
لالطفال ، وفساد املواريث ، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد   التربية  وذهاب االنساب ، وترك

 )((]٥٧٦[ .( 



وجدنا يف : احلذاء عن اإلمام الباقرعليه السالم قال   وجاء يف الصحيح عن أيب عبيـدة – ٣
إذا كثر الزنا من بعدي كثر ((    :كتاب علي صلوات اهللا عليه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

 ). ]٥٧٧[))( جأة موت الف

إن أشد الناس عذاباً يوم : (( الصادقعليه السالمقال   ويف خرب علي بن سامل عن اإلمام – ٤
 ). ]٥٧٨[))( القيامـة رجال أقـر نطفته يف رحم حيرم عليه 

 :الزنا يورث الفقر 
قال النيب صلى اهللا عليه : (( عليه السالم قال )البـاقر (   ففي صحيح الفضيل عن ايب جعفر – ٥

الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، ويسخط مباء   يذهب: يف الزنا مخس خصـال : وآله 
 ). ]٥٧٩[))( الرمحن ، وخيلد يف النـار ، نعوذ باهللا من النار 

فإنه ميحق الرزق ، ويبطل اتق الزنا : (( الكاظمعليه السالم  ويف خرب علي بن سامل عن اإلمام – ٦
 ). ]٥٨٠[))( الدين 

 
 . ١٥من أبواب النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٧٦( [

 . ١من أبواب النكاح احملرم ح ١ل كتاب النكاح بابالوسائ] ) ٥٧٧( [
 . ١من أبواب النكاح احملرم ح ٤الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٧٨( [
 . ٦من أبواب النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٧٩( [
 . ٧من أبواب النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٨٠( [

 
)٢٣٠( 

للزاين ست خصال ثالث يف الدنيا وثالث يف : (( السالم قال عليه  وعن اإلمام الصادق – ٧
 : اآلخرة 

 .فيذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفنا : أما اليت يف الدنيا 
 ) ]٥٨١[))(فسخط الرب ، وسوء احلساب ، واخللود يف النار: وأما اليت يف اآلخرة 

 ]٥٨٢[))( الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بالقع : (( عليه وآله   وعن الرسول صلى اهللا – ٨
.( 

 :تدخل أهل الزوجني يف شؤوما )  ٤( 
إن كثرياً من املشاكل بني الزوجني قد يكون سببها تدخل أهل الزوج يف شؤون الزوجة         

أم الزوج أو أخته أو والده عندما يهتم الزوج بزوجته ، أو يتدخلون يف   من  فتحصل الغرية



ولدهم اخلاصة به مع زوجته ، وهذا إما يؤدي إىل الرتاع والتخاصم ، وإما يؤدي بعد   شؤون
 .االفتراق والطالقذلك إىل 

وهذا موقف غري صحيح ، بل جيب على أهل الزوج أن يكونوا سنداً لولدهم يف حل         
االسالم مشاكله وإعانته على استقرار حياته الزوجية ، وليس هلم حق التدخل يف حالته اخلاصة بل 

 .فسح له اال حىت يف اختيار الزوجة أن يكون القرار النهائي له وليس ألبويه 
 :أهل الزوجة 

وكذلك تدخل أهل الزوجـة يف شـؤون الزوجني مما يسبب الرتاع بينهما وعدم         
قة من باب الغرية على ابنتهم ،فقد ميلون عليها طري  الزوجة  االستقرار ، أو تدخلهم يف شؤون

 زوجها ،   مع  معينة يف احلياة

 
 . ٨من أبواب النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٨١( [

 . ١١من أبواب النكاح احملرم ح ١الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٨٢( [
  

 
)٢٣١( 

الغرية على زوجته من أا   الزوج  وتسمع وتطيع هلم أكثر مما تسمع وتطيع إىل زوجها ، فتأخذ 
اخلالف والرتاع ، وقد تقدمت  فيؤدي ذلك إىل  ،  أهلها وال تستجيب لـه  تسمع ملتطلبـات

 .عدة أحاديث حول الصفات احلسنة للزوجة 
إن خري : (( وقد تقدم يف الصحيح عن جابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وآله  – ١

 ). ]٥٨٣[))( … الذليلة مع بعلها   ، العزيزة يف أهلها ،  نسائكم الولود ، الودود ، العفيفة

له وترى نفسها أقل منه وإن كانت عزيزة يف   وتابعة  أا منقادة إليه: ومعىن ذليلة مع زوجها 
 . أهلها وقومها 

على  فتدخل أهل الزوجة يف شؤون ابنتهم مما يؤدي إىل املنافرة، بل ينبغي هلم أن يعتربوا صهرهم
العزيز ، ويقدرونـه وحيترمونه حيث ستر على ابنتهم وينعكس ذلك على احلياة   كولدهم  ابنتهم

 .الزوجية للزوج والزوجة 
كان علي بن احلسينعليه : (( فقد جاء يف اخلرب عن اإلمـام الصادق عليه السالم قوله  – ٢

مرحباً : يقول   داءه مث أجلسه ، مثالسالمإذا أتاه ختنه على ابنتـه ، أو على اختـه ، بسط إليه ر
 ). ]٥٨٤[))( مبن كفى املؤنة وستر العورة 



فهذا اخلرب يكشف لنا مـدى إهتمام اإلمام زين العابدينعليه السالمبزوج ابنته أو زوج         
 .دى احترامه له اخته وم
وإن كان يف نفس الوقت . على املدى البعيد   ابنتهم  فيجب أن ينظر أهل الزوجة ملصلحة        

 .يلزم الزوج أن حيترم اهل زوجته وباألخص والد زوجته ووالدا ، وأن والد الزوجة مبرتلة والده 
 

 . ١من مقدمات النكاح ح ٦الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٨٣( [

 . ٣من مقدمات النكاح ح ٢٤الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٥٨٤( [

 
)٢٣٢( 

 :يف شؤون اآلخر تدخل أحد الزوجني )  ٥(         
 :الزوج   تدخل        
فمثالً رمبا يكون . الزوجة كامرأة هلا حقوقها املالية أو املعنوية أو العائلية واختصاصاا         

عند الزوجة مال كأرث من ابيها أو أمها أو مرتبات شهرية من عملها أو من صداقها فلها حق 
 .يف أمالكهمالتصرف فيـه كيف تشاء كتصرف أهل األمالك 

 .وكذلك مـا يرجـع إىل شؤون املرتل كترتيب املطبخ وغريه مما هي أوىل به من الرجل         
فإن الزوج ال جيوز له أن يتدخل يف أمواهلا اخلاصة ، ويفرض عليهـا أن تتصرف فيها         

 .حسب رغبتـه فضال من أن يستويل هو عليها 
  حيـاة  الـزوج أن لـه احلق التدخل يف مجيع شؤون  ومن اخلطأ الكبري أن يتصور        

إىل ظلمها   يـؤدي  زوجتـه صغرياً أو كبرياً ، قليالً او كثرياً ، فهذا التصور من الرجل قد
وعدم اعطائها حقوقها كأن جيربها على أكل معني أو النوم أو اليقضة يف وقت معني او أن ختطب 

. أو تعمل يف وظيفة يرجـع إىل صاحله   ليت حيبها ووظيفتهاو تعمل يف نفس اهلواية ا  لـه زوجة
احملرمات او   بالشريعـة االسالميـة رمبا جيربها على فعـل بعض  كان الزوج غري ملتزم  وإذا

 .ترك بعض الواجبات وكل ذلك ليس من حقه عليها 
ألوفر يف ذلك كما تتحمل القسط ا  بل حىت فيما إذا كان االمر مشتركاً بينهما وهي اليت        
موانع احلمل غري   االجناب ، فليس للزوج أن جيربها على االجناب فلها احلق يف استعمال  يف حالة

 .املضرة ا وإن مل يقبل الزوج بذلك كما أفىت بذلك عدد من الفقهاء 
  
  



  
  

 
)٢٣٣( 

فإن عدم معرفة الزوج حبقوق زوجتـه وتدخله يف شؤوا اخلاصة ا يسبب اخلالف         
 . وقد يتطور إىل حالة االنفصال العائلي 

 :تدخل الزوجة 
فأكثر من الزوجة بكثري، فله حق التصرف يف أمواله   وأما شؤون الزوج واختصاصاتـه        

كما له حق أن يعيش بـالشكل الذي يتناسب مع حاله ، أو حيتفظ لنفسه ببعض األسرار يف 
يف عمله ، وكذلك مـن حـق الزوج أن يتزوج حياته االجتماعية ، أو العائلية أو اختاذ أي مهنة 

بامرأة أخرى ، فليس للمرأة حق االعتراض عليه او جتربه يف كيفية السكن أو شكله او حاله من 
االجيار أوامللك ، أو تتدخل يف بيعه أو شرائه أو حتاول ان تطلع على أسراره اخلاصة اليت يريد أن 

 .أو غري ذلكحيتفظ ا ، أو تلجأه على السفر أو عدمه 
حقوقه   املرأة أن تتعرف على حقوق زوجها ، وتفسح له اال يف مزاولـة  على  فيجب

 وكثري من النساء الاليت تتدخل يف أمور تتصور أنه من . 

 .حقها ، وهو ليس كذلك فيؤدي إىل التنافر ورمبا إىل االنفصال 
املرأة على زوجها   وانفتاح نعم من بـاب االنفتـاح بني الزوجني ينبغي التفاهم بينهما

أرادت أن   فإذا. لتوثيق عرى املودة واحملبة كما ورد يف عدة روايات  فيما خيصها ومشاورته
تأخذ رأي زوجها يف   تتصرف يف أمواهلا اخلاصة بالبيع أو الشراء أو راتبها الشهري؛ فعليها أن

بينها وبني زوجها وكانت مطمئنة   ذلك بل أكثر من ذلك إذا أرادت أن توثق عرى احملبة واملودة
 .منه أن جتعل كل ما متلك حتت تصرفه خصوصاً إذا كانت تصرفاته حكيمة 

 .واإلحسان والتفاين والتضحية من زوجته   وعلى الزوج أن يقدر هلا هذا املعروف
  

 
)٢٣٤( 

 :كثرة اجلدال بني الزوجني )  ٦( 
 .إن اجلدال مع أي طرف من األطراف من األمور املذمومة اليت كرهها اإلسالم 

 ). ]٥٨٥[]( لُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتبِع كُلَّ شيطَان مرِيدومن الناسِ من يجاد:[قال تعاىل 



نتائجه هو العداوة والبغضاء بني الطرفني وإال فيه الكثري من السلبيات   أقل  الن اجلـدال
 ). ]٥٨٦[)) ( إياكم واجلدال فإنه يورث الشك : (( أمري املؤمنينعليه السالم  ؛ فعن

إن اجلـدال بني الزوجني هلو أنضى سيف يف القضـاء عـلى احلياة الزوجية فإن حب 
من الزوجني   ر هو الدافـع األول للجدال ، وإذا كان كل واحـدالظهور على الطرف اآلخ

حيب أن يتغلب على زوجه ويظهر عليه فإن النتائج تكون عكسية ووخيمـة ؛ فإن اادل يتحول 
من الرزانة والتعقل إىل اإلنفعال وعدم ضبط أعصابه ويفقد السيطرة على نفسه حينما يواجه رأياً 

 .هاية إىل كلب عقور خمالفاً لرأيه ويتحول بالن
على كل تقدير مهما كان املنتصر من الطرفني ؛ فإا مرة وخطرية فإن الطرف : والنتيجة 

 :واإلهانة وأنه قد جرحت كرامته لذلك قد أُثر عن املفكرين قوله   بالقهر  املنهزم سـوف حيس
فك إذا حاولت وحتديت ، فإمـا أن تنتصر أو يغلب عليك خصمك ، فإذا ما أسع(( 

أجـوف ، إنه جيعلك ختسر حسن عالقتك مع الذي جتادله ، وقلما   فوزاً  الفوز ، فإنه يكون
تكسب االثنني معاً ، الفوز وحسن العالقة ، أما إذا غلبك خصمك فأنت خاسر على كل حال 

 )((]٥٨٧[ .( 

 
 . ٣: سورة احلج آية ] ) ٥٨٥( [

 . ٢١ص  ٢ميزان احلكمة ج] ) ٥٨٦( [
 . ٤٨كيف تكسب األصدقاء ص ] ) ٥٨٧( [

 
)٢٣٥( 

هذا فيما إذا كانا أجنبيني مع مالحظـة بعض اآلداب والتعارفات واامالت ، وحيث 
هـذه تنعدم عادة بني الزوجني فالنتيجة تكون أخطر ؛ فإن الزوج مهما كان رأيه مصيباً أو خمطئاً 

فإنه سوف يصر على موقفه ويعترب ذلك شهامة ورجولة ، واملرأة كذلك يف كثري من األحوال 
وقد يكون   .  الرتاع واخلصومة واجلدال إىل عداوة وبغضاء تعصف باحلياة الزوجية ويتحول

 ويف ميسور . تافهة ال تستحق أن تذكر   أشياء  سبب اخلصومـة واجلـدال

 . الزوجني أن يتجنبا كل ذلك مع اإللتفاف إىل العواقب الوخيمة 

)) ( الدين   اخلصومـة متحق: (( السالمقوله وما ألطف ما روي عن أمري املؤمنينعليه 
]٥٨٨[ .( 



 :اللجاجة )  ٧( 
أن من الصفات السيئة يف املرأة هي اللجاجة ، فعن النيب صلى اهللا عليه   تقدم  قـد

 ). ]٥٨٩[))( خري نسـائكم الودود ، الولود ، املؤاتية ، وشرها اللجوج (( : وآلـه 

))( أعسـر العيوب صالحـاً العجب واللجاجة : (( يه السالم قوله لوعن أمري املؤمنينع
]٥٩٠[ .( 

 :كشف األسرار قبل الزواج )  ٨( 
إن من األمور اخلطرية اليت تعصف باحلياة الزوجية وتؤدي إىل إيارها ، والطالق ، هو 

 .كشف األسرار اليت وقعت من الزوجني قبل الزواج 
 

 . ٤٨: رقم  ٢٦٠ص  ٢٠من حكم اإلمام أمري املؤمنني يف شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج] ) ٥٨٨( [

 . ١٦٣٨٤مستدرك الوسائل ح] ) ٥٨٩( [
 . ٣٢٢ص  ٢٠شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج] ) ٥٩٠( [

 
)٢٣٦( 

 فبعض النساء تلح على زوجها أن خيربها عن عالقاته غري املشروعة أو 

الزواج وبعد تأثريها عليه خيربها ؛ فتصبح تلك األخبار إشعال فتيلة   حىت املشروعة قبـل
 فتنتاا الغرية وتصبح تلك املعلومات سالحاً بيدها   بينهما  نـار

 .ربه ا مىت شاءت ورمبا يؤدي ذلك إىل زعزعت احلياة الزوجية حتا
 :جانب املرأة 

جانب املرأة فكثري من الرجال بعد أن يتزوج املرأة حياول أن   واخلطر يكمن أكثر يف
قبـل الزواج ؛ فيخدعها مبختلف األساليب ، ومنها دعوى   يتعرف على عالقاا غري املشروعة

  شرعية  احملبة ؛ فتنخدع تلك املرأة البسيطة فرمبا ختربه بعالقات غريالصراحة بني الزوجني و
عن نـزوة وجهل ، ولكن كل ذلك ال جيدي نفعاً   وقعت هلا يف بداية حياا ، وقد تعتذر له اا

؛ فتشتعل نار الغرية عنده ، وعدم اإلطمئنان ا يف املستقبل ، وحيصل الرتاع والتشاجر وتنهار 
وقد وقع يف هذا اخلطأ عديد من النساء الاليت أدى ن إىل الطالق بدون . جيـة العالقة الزو
 .رغبة منهن 



الزوج عندما يريد أن يتزوج أن يتعرف على الزوجة اليت يريد ان   واملفروض على
الزواج ال ينبغي له أن يوقع زوجته يف أحابيل ونتائج   فبعد  يتزوجها حىت إذا اطمأن بـذلك ؛

لَا تسأَلُوا عن أَشياَء إِنْ تبد لَكُم :[ة ، وقـد يكون ذلك من مصاديق قوله تعاىل مرضي  غري
كُمؤسة وقد يكون الزوج عنـده مـرض الشك وسوء الظن وينبغي للمرأ  ،  ) ]٥٩١[[ ( ت

وقع منها شيء غري حسن قبل زواجها يف  –ال مسح اهللا  –اليت تريد أن تستمر حياا الزوجية لو 
عالقة غري مشروعة أن تتوب إىل اهللا وال تبد ذلك لزوجها ، فإن اهللا وإن قبل توبتها إال أن الزوج 

 .ال يقبلها 
 

 . ١٠١: سورة املائدة آية ] ) ٥٩١( [

 
)٢٣٧( 

 :عصبية الرجل )  ٩( 
يتصور أن رجولته وعظمته وسيطرته على زوجته حىت خيضعها إليه   كثري من الرجـال

العصبية والشدة والصرامة ، وعدم التنازل عن أي شيء ولو مبقدار أمنلة ، قد يكون إمنا يكون بـ
يف خارج املرتل ال عنوان له وهو عادي ، أو مرن مع الناس ، ولكنـه يف املرتل ذئب ضارٍ على 

عليه مـن العواطف اجلياشة   زوجته وأطفاله ، إن املرأة باعتبار التركيب اخلَلقي هلا ومـا تنطوي
هواء والرغبات اليت كثرية ما تكون قائمة على تصورات وأوهام وعادات اجتماعية أو تربية واأل

 .إا بشر حساس سريع التأثر وسريعة التبدل . معينة 
دبلوماسية ، فال جيوز أن يترك احلبل على   بطريقة  حيتاج الرجل أن يتعامل مع زوجته

، وال جيوز أن يكون الرجل ذئباً ضارياً ،   رةالقارب وميسكها زمام األمور وتكون هي ربة األس
وعنيداً يف صغري األمور وكبريها حىت وإن كـان خمطئـاً ، أو مقصراً أو على باطـل ويصر على 
كل ذلك حىت يثبت رجولته ، فهذه ليست من الرجولة يف شيء ، وإمنا ذلك من اجلهل البسيط ، 

 .أو اجلهل املركب كما يقول املناطقة 
حىت وإن كان خمطئاً فهذا قد يؤدي إىل زيادة املشاكل بني   الرجـل على عنادهفإصرار 

 .الزوجني وقد يؤدي يف ايـة املطاف إىل إيار العالقة الزوجية بينهما 
يف اسرته مثل رئيس مجهورية أو ملك يف مملكته كيف جيب عليه ان يسري أمور   والرجل

 .فكذلك الزوج مع زوجته وعائلته   ،  دولتـه حبنكة وسياسة وسعة صدر ، وعدل



  
  
  

 
)٢٣٨( 

 .والعصبية مذمومة من كل أحد وباألخص الزوج 
واإلصرار على اخلطأ ، أول من استعملها أبليس عندما أمره اهللا   العصبيـة والعنـاد

 ). ]٥٩٢[))( قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني : (( سبحانه بالسجود آلدم 

 :العقد يف وقت غري مناسب )  ١٠(         
 اعتماداً على بعض   األوقات  ذكر الفقهاء أنـه يكره العقد يف بعض        

 :وقد عللت مجلة منها سبب ذلك إىل عدم األتيالف واحملبة أو يؤدي إىل االفتراق الروايات 
مـن تزوج والقمر يف العقرب مل ير : (( فعن اإلمـام اهلادي عن آبائه عليهم السالم  – ١

 ). ]٥٩٣[))( احلسىن 

أن رجال تزوج يف ساعة حارة عند نصف النهار : (( عليه السالم)الباقر ( جعفر   بلغ ابـا – ٢
 ). ]٥٩٤[))( ما أرامها يتفقان فافترقا : فقال ابو جعفرعليه السالم

    :عليهم السالم خطابا ملن تزوج مث طلق زوجته قال   األئمة وعن أحد – ٣
 ). ]٥٩٥[))( إنك تزوجتها يف ساعة حارة (( 

 :زواج الصغار )  ١١(         
و أن يزوج كل من أبوي الولد والبنت الصغريين ، من األمور املكروهة يف الـزواج هـ        

فهو وإن كان من الناحية الشرعيـة وحبسب والية األب على ابنه الصغري أو ابنته الصغرية ، 
 وحسب ما يرامها من مصلحة 

 
 . ٧٦: سورة ص آية ] ) ٥٩٢( [

 . ٣من أبواب مقدمات النكاح ح ٥٤الوسائل كتاب النكاح باب ] ) ٥٩٣( [
 . ٣٦٦ص ٥الكايف ج] ) ٥٩٤( [
 . ٣٦٦ص  ٥الكايف ج] ) ٥٩٥( [

 
)٢٣٩( 

حياة الزوجني ، ورمبا يؤدي إىل   مكروه ملا ينجم بعد ذلك يف  للطفلني ، إال أنه مع هذا كله فإنه
 .عدم االلفة بني الزوجني 



: (( الكاظم عليهما السالم   أو  كم عن أحـد اإلمامني الصادقففي الصحيح عن هشام بن احل
إذا زوجوا وهم صغار مل يكادوا : فقال : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، قال : قيل له   :قـال 
 ). ]٥٩٦[))( يتألفوا 

 :كثرة املهر )  ١٢(         
إىل أن كثرة املهر شؤم للمرأة كما قد ورد يف ذلك عدة روايات تقدم   باالضافـة        

 .بعضها، ومن شؤم كثرة املهر قد يسبب عدم األلفة واحملبة بني الزوجني 
 ). ]٥٩٧[))( ال تغـالـوا مبهور النسـاء فتكون عداوة : (( فعن أمري املؤمنني عليعليه السالم

 :تنظيف الزوجني خبرقة واحدة )  ١٣(         
الزوج والزوجة خرقة واحدة هلما يف التنظيف   مما يؤدي إىل النفرة ورمبا الفرقة استعمـال        

 .بعد انتهائهما من اجلماع
يا علي ال جتامع : (( فقد جاء يف اخلرب يف وصية النيب صلى اهللا عليه وآله لعليعليه السالم

خرقة ، وال متسحا خبرقة واحـدة فتقع الشهوة على   أهلك  امرأتك إال ومعك خرقة ومع
 ). ]٥٩٨[))( الشهـوة فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ، مث يؤديكما إىل الفرقة والطالق 

 
 . ٣٩٨ص  ٥الكايف ج] ) ٥٩٦( [

تياسروا يف الصداق ، ((  ٤٤٧٣١ويف كرت العمال ح .  ١٢من أبواب املهور ح ٥وسائل الشيعة كتاب النكاح باب] ) ٥٩٧( [
 ٦املصنف لعبـدالرزاق ج : أي عداوة وحقداً ، وكذلك يف )) يكة فإن الرجل ليعطي املرأة حىت يبقى ذلك يف نفسه عليها حس

 . ١٠٣٩٨ح
 . ١من مقدمات النكاح ح ١٥٠وسائل الشيعة كتاب النكاح باب] ) ٥٩٨( [

 
)٢٤٠( 

 :عدم قيام الزوج بواجبه ) ١٤( 
على الزوج مسؤليات وواجبات حنو الزوجةوالعائلة ككل من النفقة واملسكن وامللبس 
  والقيام بشؤا ومحايتها من األعداء وبالنسبة للزوجة خاصة فيمايرجع إىل حقوقها اجلنسيـة

احلال   فبطبيعة  فلو قصر أومترد ومل ينصاع إىل األوامر اإلهليةفيجب عليـه أن يقوم بكل ذلك 
     .سوف يؤدي إىل الطالق واحنالل اإلسرة ويكون الزوج هو املسؤل األول عن ذلك 

 :عدم قيام الزوجة بواجباا ) ١٥( 



الزوج جيب عليه أن يقوم ا وإذا ختلف يكون   على  وكما يوجد واجبات ومسؤليات
عائلته وأمام جمتمعه ،كذلك املرأة عليها واجبات ومسؤليات حنو زوجها   وأمـام  اهللا مسؤالً أمام

رغبته وأن   وتشبع  وتطيع لزوجها من الناحيـة اجلنسيـة  وحنو أطفاهلا؛ فيجب عليها أن تسمع
تواسيه يف أفراحه وأحزانه وأن تقوم بتربية األوالد تربية حسنة وغريها مـن الواجبات األخرى 

فسوف يقع األختالف بني الزوجني والنتيجة   قصرت يف واجبـاا وأمهلت مسؤليـاا ، فلو
 .هوالطالق 

 :ومن أهم مسؤولياا االهتمام بصحتها وزينتها وقد 
  وطالقها  أكدت الروايات املتقدمة على ذلك ؛ فإمهال الزوجة لصحتها وزينتها يؤدي إىل فراقها

مر أخي عيسى مبدينة وفيها : (( أن النيب صلى اهللا عليه وآله قال : ميه السالل؛ فعن أمري املؤمنينع
 . رجل وامرأة يتصاحيان 

 . ما شأنكما ؟ : فقال 

 .هذه امرأيت وليس ا بـأس صاحلـة ولكين أُحب فراقها  اهللا  يا نيب: قال 
 . قال هي خلقَة الوجه من غري كرب   فأخربين على كل حال ما شأا ؟: قال 

  
  

 
)٢٤١( 

 . يا امرأة أحتبني أن يعود ماء وجهك طَرِياً ؟ : قال هلا 

 . نعم : قالت 

إذا أكلت فإياك أن تشبعي آلن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد يف القدر ، ذهب مـاء  : قال هلا
 ). ]٥٩٩[))( الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طَرِياً 

 : الغيرة من املرأة )  ١٦( 

قلّ أن تتمكن من التخلص منها إالّ   غرية املرأة من الزوجة األخرى من األمـور املتأصلة فيها اليت
من حمبة الزوج كمـا ورد يف صـحيحة   وقـد تكون هذه الغرية ناشئة   الصاحلات ،  املؤمنات

: املرأة تغارعلى الرجل تؤذيه ، قـال  ((قلت أليب عبد اللهعليه السالم:   قـال  إسحاق بن عمار
 ). ]٦٠٠[))(ذلك من احلب



: (( أبو جعفرعليه السـالم   قال: قال   جابر  د كما يف املرسل عنواألكثر يكون ناشئاً من احلس
غرية النساء احلسد واحلسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضـنب وإذا غضـنب كفـرن إالّ    

 ). ]٦٠١[))( املسلمات منهن 

 ). ]٦٠٢[))( غَيرةُ املرأة كُفر وغَيرةُ الرجل إميانٌ : (( عليه السالم قولـه  وعـن أمري املؤمنني

: ألسود أنـه قــال   وادام األسرة فقد نقل عن أيب ا  فالغرية الزائدة من املرأة تؤدي الطـالق
 ). ]٦٠٣[)( إياك والغرية فإنها مفتـاح الطالق : ( البنتـه قبـل زواجها

 :سوء اخللق من الزوج )  ١٧( 
واألنانية والظلم والعدوان وغريها من الصفات الذميمة واليت جيمعها سوء إن التكرب والغطرسـة 

 الزوج مع زوجته   خلق

 
 . عن العلل  ٢٥٨ص  ١٠٠البحار ج ] ) ٥٩٩( [

 .  ٦ح  ٥٠٦ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب غرية النساء] ) ٦٠٠( [

 .  ٤ح  ٥٠٥ص  ٥ج   الكايف كتاب النكاح باب غرية النساء] ) ٦٠١( [

 . ١٢٦: ج البالغة باب احلكم رقم ] ) ٦٠٢( [
 .  ٥٠ص  املرأة املثالية] ) ٦٠٣( [

 
)٢٤٢( 

 .وتؤدي ا إىل الفراق والطالق   وعائلته هي أحد األسباب اليت تدمر العائلة ومتزقها
سـوء خلـق الزوج وعظمه وخطره من الروايات اليت حتـدثت عـن   وليس هناك أدل على أثر 

 .وخامة سوء خلق الزوج مع أهله وزوجته وجعلته أحد أسباب عذاب القرب 
إن : أُيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقيل له : (( فقد جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم قال 

بغسـل     عليه وآله وقام أصحابه معه ، فـأمر قد مات ، فقام رسول اهللا صلى اهللا  سعد بن معاذ
سعد وهو قائم على عضادة الباب ،فلما حنط وكفن ومحل على سريره تبعه رسول اهللا صلى اهللا 

يا سعد هنيئاً لـك  : فلما أن سوي التربة عليه قـالت أم سعد … عليه وآله بال حذاء وال رداء 
يا أم سعد مه ، ال جتزمي على ربك فإن سعد قـد    :اجلنة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

نعم إنه كان : قال  –اهللا صلى اهللا عليه وآله عن هذه الضمة   وملّا سئل رسـول –اصابته ضمة 
 ). ]٦٠٤[))( يف خلُقه مع أهله سوء 



عذاب القرب يكون من النميمة ، والبـول ، وعـزب  : (( عليه السالم قـال  عن أمري املؤمننيو
 ). ]٦٠٥[))( الرجل عن أهله 

 .زوجته  أي يتعزب عنهم وينـام بوحده ويعتزهلم ولعله كناية عن نشوزه عن
 .إىل غري ذلك من األسباب اليت تؤدي إىل ادام العالقة الزوجية ، وقد ختتلف من جمتمع إىل آخر 

  
 

 . ١٤ح ٢٢٠ص  ٦البحار ج] ) ٦٠٤( [

 . ٢١ح ٢٢٢ص  ٦البحار ج] ) ٦٠٥( [

 
(٢٤٥) 

  التاسع الفصل

  املرأة بني اخليال والواقع مجال 
  

 : احذري ضالل دعاية مستحضرات اجلمال

مـن   –!! " من جتاريب للنساء فقـط " األستاذة فاطمة النجار بنات حواء يف كتاا  حتذر
 : يف شراك اإلعالم ومستحضرات التجميل فتقول الوقوع

باستخدام مستحضرات التجميل ضار جداً بصحتك   اعلمي جيـداً أن اجلمال املزيف "        
ولكن بعد ذلك حيدث ماال حيمد عقباه .. نعم قـد يعطى مجاالً وبريقاً إىل حني  !! وببشرتـك

وكـل    .. التهابات اجللد وجتاعيده والشيخوخة املبكرة ، وغري ذلك  :  املتاعب واملشاكل ، من
 سيـدة تصدق ما يقال وينشر عن مستحضرات التجميل وعـن الدور السحري الذي تقوم به

الدهانات تغذى  ا ، وكل ادعاء أنمنتقصة جلماهل  ..يف جتميل البشرة إمنا هي سيدة ظاملة لنفسها 
يتغذى عن طريـق الــدم    وتزودها بالفيتامينـات ، إمنا هو ادعاء كاذب ، ألن اجللد  البشرة

حتتوي على الزئبق الذي يزيد  وأن بعض هذه الدهانات. بالعناصر الغذائية وليس عن طريق اجللد 
   .ء والصابوناملا واعلمي أن خري منظف للجلد هو. أحيـاناً احلالة سوءاً

 :أمحر الشفاه 
وبالنسبة ألمحر الشفاه فإن بعض األنـواع تسبب اجلفاف والتشقق والتقشر وتكسـب          

 . لوناً غامقاً حول الفم اجللد

  



  
  
  

 
(٢٤٦) 

 : قلم احلواجب

قلم احلواجب واأللوان اليت توضع حول العني فهي حتتوي على كربون أسود وأكسيد  أما        
أو  ( بالنسبة للون األزرق( أو حتتوي على أزرق بروسي ) بالنسبة للون األسود ( األسود  احلديد

العـادة مـن    ، واللون األمحر مستخرج يف  )بالنسبة للون األخضر ( يوجد ا أكسيد الكربون 
احلادة واملزمنة  األشياء قد تسبب االلتهابات  اجتة من حتلل بعض احلشرات ، وهـذهكيماويات ن
 . جللد املرأة

  : الصناعية الرموش

 تدهن ا الرموش الطبيعية لتكسبها ملعاناً فهذه مواد من  الصناعية واملواد اليت أما الرموش 
اجلفون  كثرياً ما يسبب التهاب الصناعي ، وكالمها  أنـواع مـن املطاط  أو من  أمالح النيكل

 ." من الكحل وتساقط الرموش ، وما أحلى املظهر الطبيعي لعينيك يا سيديت ولرموشك مع قليل

  :املساحيق واألصباغ واألدهان

أن مساحيق الوجه تـؤدي إىل انسداد مسام اجللد وحتدث االلتهابات " الكاتبة  وتضيف
 . حتتوي على صبغة األنيلني ألا

  ، تكسبـه وفروة  واملواد الكيمائية اليت تستعمل لدهان وصبغ الشعر        

ورغم كل ما سبق فلماذا يـا سـيديت  . بالغة ، تؤدي حتماً إىل تساقطه وتقصفه  الرأس حساسية
الكامن  هذه املواد احلارقة املدمرة ، وهناك من الصبغات ما فيه األمان الكامل واجلمال تستعملني
العرق من حتت  ونفس األمر يقال على مزيالت.   ء اليت كانت تستعملها جدتك وجديتمثل احلنا

 ." صديدية تقلل إفراز العرق وتؤدي إىل تكوين حويصالت مائية وبؤر  اإلبطني اليت

  
  
  
  

 
(٢٤٧) 

 : االكاتبة وصاياها للمرأة بقوهل وتكمل



اختضب : " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لرجل يشكو وجعاً يف رجليه   رسـول قـال        
 . رواه البخاري " باحلناء

وأيضاً أوصيك سيـديت أن حتذري استعمال األحـذية ذات الكعب العايل واملكشوفـة         
  . بالتشقق واآلالم وعليك باستعمال األحذية املرحية حىت ال تصاب قدميك  اخللف ، مـن

احلذاء الضيق والسري عاريـة القدمني على األسطح الصلبـة حـىت ال   : واحذري أيضاً
 . القدم أو عني السمكة والكالو والظفر املعتدي تشكني مـن مسمار

أن أهم ما يؤدي إىل قصف الشعر والقضاء عليه هو استخدام املكـواة   : واعلمي سيديت
 . مما يؤدي إىل ضعف مقاومتهالشعر  والسيشوار يف فرد

ولف الشعر وتكرار ذلك يـومياً لكي ينعم شعرك أو يفرد يؤدي " الكريبـاج " أن  كما        
والسبب هـو ما ينتج عنه مـن ضمور " الرولو " على   حدوث الصلع نتيجة الشد املستمر إىل
 . خاليا جذور الشعر املشدود مما يوقف منوه يف

اد الصباغـة ومستحضرات التجميل املنتشرة باألسـواق فهـي   سيديت مـو حذاري يا
 . احلقيقية اليت تأيت على الشعر مكمن اخلطر وازرة

الورد  وعليك باستعمال احلناء باخلل أو الليمون ليكون شعرك مجيالً والمعاً واشطفيه مباء        
 ."لتكسبيه نعومة

  : الكوافري

وصيحات  بالدعاية واإلعالم  ار حتذيراـا حلواء اليت تتـأثروختتم الكاتبـة فاطمة النج        
 : مستحضرات التجميل بقوهلا

 
(٢٤٨) 

  األصبـاغ والكيماويات والدهانات اخلاصة  تكثري التردد على الكوافري واستعمال وأيضاً ال "
  . " والطبية وهذا آخر ما توصلت إليه األحباث العلمية: "   بالشعر واملوجودة عنـده حتت شعار

 : عزيزيت حواء

 الغة أيضـاً يف موته وتساقط ، واملب  إىل  إمهال الشعر وعدم العناية به وبنظافته يؤدي إن        
 : الدهانات واملساحيق يؤدي إىل نفس النتيجة واحلل هو  العناية واإلكثار مـن

v        اهتمي بالغذاء احلي املتوازن. 



v        ال تكثري من إرهاق شعرك بكثرة متشيطه بأمشاط حادة. 

v        ال تستعملي أدوات الغري يف متشيط شعرك. 

v       ة الشمس املباشرة خاصة يف الصيف ال تعرضي شعرك ألشع. 

  رأيك تنتهي الوصايـا اجلامعة واملانعـة للمرأة من االنسياق وراء دعايات اإلعالم فما  هنا  إىل
؟ مث بعد  يا سيديت هـل ستشترين الداء مبال كثري وتلهبني شعر رأسك ورموشك وجفون عينيك

   )"[٦٠٦] .(؟ هلذا الداءذلك تدفعني أمواالً للحصول على نصيحة طبيبة ودواء 

وهو كتاب لطيف ومفيد للمـرأة   –) من جتاريب للنساء ( كتاا   فاطمة النجار يف وذكرت     
 :قالت ض عناوينها حول اجلمالمواضيع متعددة إليك بع -تريـد أن تعتين بصحتها ومجاهلا  اليت

v        احذري املاكياج. 

v        إحذري أمحر الشفاه. 

 
  .ملخصاً ٢٠-١٨ص   تسعدين زوجك وحتافظني عليه ؟ كيف:انظري كتاب  ( [٦٠٦] )

 
(٢٤٩) 

v        احذري ألوان حول العينني. 

v        احذري الرموش الصناعية والتهاب اجلفون. 

v        احذري الكرميات. 

v        احذري املساحيق. 

v        احذري طالء األظافر. 

v        احذري مستحضرات الشعر. 

v        احذري مزيالت العرق. 

v        مرآة جسمك وجهك. 

v        احتفظي بنضارة بشرتك. 

v        من اخلشونة والتشقق كيف حتمني بشرتك. 

v        خشونة اليدين. 

v        احذري احلذاء الضيق. 

v        الغذاء أفضل وسيلة للعناية باجلمال والبشرة. 



v        شعرك .. تاج اجلمال فوق رأسك. 

v        ًمجيالً وقويا حىت يظل شعرك. 

       v٦٠٧[.( احذري الكرميات والكوافري[ ( 

وإليك منك مجالك : 

ليس يف الكوافري واألصباغ والدهانات اليت تلطخ شعرها وبشرا وأصـبحت املـرأة     مجال املرأة
 أي مزيـة ودور يف اجلمال وإمنا هي جمرد جسم من األجسام املادية يوضع عليه كمية من ليس هلا

  األصباغ ويظهر باللون

 
 . ٢٩ – ٥من جتاريب للنساء فقط لفاطمة النجار ص  : للتوسع انظري كتاب ( [٦٠٧] )

 
(٢٥٠) 

أة تطلب مجال األصباغ فإذا كان هناك فخـر باجلمـال   واضعه ، هكذا أصبحت املر الذي يريده
  . لألصباغ ال للمرأة فالفخر

املـرأة   أودعه يف داخل جسمها وهو من النعم اليت أنعم اهللا ا على  املرأة اهللا سبحانه  بينما مجال
.   نفسها مدفون يف داخل كياا ومالزم لصحتها ودعتها وانشراح صدرها وانبسـاط  وهو كرت

 . أثبت العلم احلديث ذلك وأكدت على ذلك التجارب العملية لقد

 زعيم  (Hauser   جايلورد هوزر(   السويسـري كتب الدكتـور

  : يف العصر احلديث حتت عنوان علم التغذية

 ..! اجلمال بأسنان الشوكة" حصن" فتحا

 : جتمل اللون والشعر والعيون واألسنان أطعمة 

( مضت على تعاوين مـع أكرب علماء اجلمـال يف أمريكـا يف    هاهي سنوات عديدة  "  قـال
  حيث كنا نعطي سعادة اجلمال الطبيعي لكـل امــرأة   .(  Maine اجلمال يف مني مؤسسة

  . غذائي موضوع هلا خاصة توطِّد النفس على اخلضوع لنظام

رجي ، ولكنـه  يربح ثروة طائلة وشهرة واسعة من التجميل اخلـا   من املشايعني يل ، بينما واحد
وال   يف آخر األمر أن اجلمال احلقيقي يأيت من داخل اجلسم وأنه انعكاس للصحــة ،  اكتشف
  . ألي دهون أو مساحيق أو محرة شفاه أن حتل حمله ميكن



يئة من اخلرباء  –بني جدراا الساحرة  –حماطـات   )مؤسسة اجلمال (   زائرات لقد كـانت
درس جدي يستهدف إعطاءها روعة من اجلمال ، وكانـت    وكانت كـل زبونـة مـوضع ،

  .العناية تتنـاول صحتها أوالً  أمهية

  
  

 
(٢٥١) 

  نظاماً غذائياً لكل زبونة ، وكان الطباخ الدامنركي جيمـع بنفسـه اخلضـراوات    لقد وضعت
وجتعل  الطازجـة ويعدهـا بشكل يبقى فيها مجيع الفيتامينـات اليت تعطي اجلمال  والفواكـه

  … الشعر المعاً ، وبريق العني متألقاً ، ونعومة اجللد خمملية

اآلن كـل معهد   وهي اليت يعمل بوحيها) لتصبـح مجيالً … كُل ( فكرة  وهكذا وجـدت
والصحف واالت اليت تتحدث عن هذا األمـر  ) نيويورك ( الشارع اخلامس مبدينة  للتجميل يف

  … غريب ومستحدث كأنه

  . فقد كان طبيعياً جداً عنـدي العالقـة الواسعة بني الصحة واجلمال أما أنا ،

احليوانات املختـارة ، ومـن املعـروف أن      زمن بعيد جداً أسلوب موافق لتربية لقد طبق منذ
 ذات العرق النقي هلا علف مقنن بدقة، ومريب الدجاج يعطي دجاجتـه غـذاء مشبعاً احليوانات

أن اإلنسان  وإنه لغريب جداً  بالفيتامني ، وأطعمة كالب املالعب واملعارض تراقب بدقة وعناية ،
 … ت ، هو آخر من يدرك عجائب الغذاءسيد املخلوقا

 … متطلبات جلدك ؟ ما هي

  ! املرأة مجيلة إذا مل يكن جلدها مجيالً لن تكون

  كانت شقراء أو حنطيـه ، جيب أن يكون على وجهها ذلك الربيق الوردي  سـواء وكل امرأة
   . ه وبريقهيعلن بسهولة عن دمها الغزير الذي يصبغ وجنتيها وحيفظ جللدها نعومت  الذي

النساء  جند فاقة الدم منتشرة بني  ،  الطبيعي اجلذاب عوضاً أن يكون القاعـدة القياسية إن اللون
  . واألوالد يف أمريكا

  
  
  

 
(٢٥٢) 



، ومـع ذلـك     )نقص احليوية والنشاط ( رادفة لعبارة قـد أصبحت م) فاقة الدم  ) إن عبارة
 ميكن التغلب عليها مبعجزات الغذاء ، وخاصة إذا) فاقة الدم (   إن  :مـا كررت القول  فكثرياً

  . تناولتها من احلديد

  . ؟) اللون األبيض ( يدعى  فهل لديك ما

 .(ون معادنال صحـة جيـدة وال قوة بد( التعليمات املعطاة يف فصـل  اتبعِ

  . الـذي يعطيك اجللد املتألق الـذي هو مرآة صحتك الداخلية اجليدة  الغذائي انتخب النظام

جلدك ناشفاً وخشناً ، وإذا كان لديك تشقق يف الوجه واألنـف ، فإنــه     كـان إذا: فمثالً 
 دة يومياًوجيب عليك أن تتناول منه مائيت ألف وح) أ ( من فيتامني  –على األرجـح  - ينقصك
….  

، وإن كنا نعرف أن هلمـا  ) أ ( وحب الشباب ، فسببها على األغلب نقص فيتامني  البثور  وأما
  إن حب الشباب يظهر غالباً خالل مدة املراهقة حني يزيد النمو حاجات  .…أخـرى  أسباباً
 ها إذا اتبعالغذائية ، ومع ذلك فإن من السهل جتنب ظهور هذا احلب يف هـذه املدة نفس اجلسم

وكما  هامـة ألجـل مجال اجللد ،  )ب ( نظام غذائي كامل إن مجيع الفيتامينات من جمموعة 
ريبو فالفني ( أو  ( ٢ب( قليالً يف فيتامني   قلنا سابقاً إا تساعد تسهيل دوران الدم ، وإن نقصاً

منها تناول كميات  للخالص اجللد أو بلون النخالة ، وجيب  يف  يـؤدي إىل ظهور بقـع مسر) 
ألن التغلب على النقص صعب جداً  يومياً على األقل وملدة ستة أشهر أو سنة ،  )مغ ١٥( كبرية 
  ، وغالباً

 .… البقع أكثر مما نظن ونقدر ما متكث

  
  
  

 
(٢٥٣) 

هلا عالقة مباشرة جبمال اجللد فيجب تناول  ) ب (   أن ستة أنـواع من فيتامني مبا : واخلالصة
 .… الغنية ا األغذية

 طاملا هو يعطي اجلسم حاجاتـه ، فهو جدير بأن جيعل اجللد ساملاً ورائعاً  غذائي ، إن أي نظام 
. 

  : الدكتور املتخصص يف علم التغذية حتت عنوان ويتابع



حافظي على شعرك      

  .كل يوم األغذية الضرورية  يف  شعر مجيـل إذا مل تعط جسمك لن يكون لك

هما كان نوعـه عن النظام الغذائي ، يؤدي إىل تطـور يف وبـر   مغذ واحـد م إن غياب عنصر
  . احليوانات

شعر  ال ميكن أن يكون شعرك حياً والمعاً إذا مل تتناول من املواد الربوتينية ، ألن  ،  وأنت أيضاً
  . يتغذى وينمو بالربوتني

  .؟) أ ( لشعرك إذا نقص من غذائك فيتامني  وما ذا حيدث

  . باً وغري خصبصل إن شعرك يصبح

  . واحلديد والنحاس أو اليود ؟ إنه يتساقط) ب ( بعض الفيتامينات  وإذا نقصت

           .يسـرع إليه الشيب املبكر.. األخـرى ؟   )ب (   فيتامينات وإذا نقصت

  . ، وال مل أي شيء منه  شعر مجيل اتبع إذن النظام الغذائي املثايل فللحصول على

من أن املـرأة تـتمكن أن   ) الغذاء يصنـع املعجزات (   العامل السويسري يف كتابه وهكذا يتابع
 جبمال جيد وفائق بعد أن حتافظ على صحتها ، تتمتع

  
  
  

 
(٢٥٤) 

 من األطعمة الطبيعية الطازجة من الفواكه واخلضار واحلبوبالنظام الغذائي املثايل  ويضع لذلك 
 . وغريها

واألصباغ فلترجع إىل هذا الكتـاب    )الكوافري (   اجلمـال الطبيعي بـدل مجال فمن أرادت 
  )[٦٠٨] .(  فيه وتطبق ما

كثرة األكل تفسد الصحة ، وإمنا هو باألكـل املفيـد     األكل بـل والصحة اجليدة ليس بكثرة
 . للجسم

مر أخي عيسى مبدينة وفيها : (( أن النيب صلى اهللا عليه وآله قال : السالم  عليه فعن أمري املؤمنني
صـاحلة    وليس ا بأسيا نيب اهللا هذه امرأيت : ما شأنكما ؟ قال : وامرأة يتصاحيان فقال  رجل



خلقَة الوجه مـن غـري    هي: قال   فأخربين على كل حال ما شأا ؟: قال   ولكين أُحب فراقها
  . كرب

أن  إذا أكلت فإياك: هلا قال. نعم : وجهك طَرِياً ؟ قالت   امرأة أحتبني أن يعود مـاء يا: قال هلا
فعـاد   القدر ، ذهب ماء الوجه ففعلت ذلـك تشبعي ألن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد يف 

   )(([٦٠٩] .(وجهها طَرِياً

   : االرتياح النفسي واجلمال

الطبيعي للمرأة هو االرتياح النفسي هلا وهدوء البـال    اجلمال  تقدم يف حصول ويضاف إىل ما
يضـفي    مما جيعلها يف صحـة جيـدة وكيف  ،  السرية والسلوك مع زوجها ومع غريه وحسن
 اجلمال اجلسمي بعد اجلمال الروحي ؟ وقد دلت التجارب أن كثرياً من النسـاء الـاليت   عليها

  يتمتعن براحة

 
الفيتامينـات   ع حولالكتاب وصفات وبرنامج غذائي متكامل يف كتابه املذكور أعاله ، وللتوس وقد وضع صاحب ( [٦٠٨] )

 . هذا الفصل يف آخر ٦١٢ص ١٧ج) املوسوعة العربية العاملية ( نقلنا لك جدولة من كتاب 

  . عن العلل ٢٥٨ ص ١٠٠البحار ج  ( [٦٠٩] )

 
(٢٥٥) 

البال وعدم مالحقـة أزواجهن يف األمور التافهة احلقرية أو الكـبرية ، أصـبحن    نفسية وهدوء
واألم  الاليت ال حيملن تلك الصفات ، ورمبا الناظر يتصور البنت هي األم  بنان  بكثري من أفضل

ما دامت حتمل   مجاهلا ، بل ال ميكن للمرأة أن تتمتع بالغذاء الطبيعي وتستفيد منه يف  هي البنت
 . يف قلبها الغل واحلقد واحلسد لزوجها أو لآلخرين

: يقول ) كيف تسعدين زوجك وحتافظني عليه ؟ (   بـهرمضـان حافظ يف كتا يقول الدكتور
  حتت عنوان

 : تعلمي فن االبتسام

  . فن وعلم وسالح يعني صاحبـه على مواجهـة األحزان ودرء الكآبة االبتسامة "

 … . متنع الروح من االهتزاز وقدرات املرء من السقوط االبتسامة

  .وتقبل احلال كما هو األوىل يف مواجهة احملنة هي االبتسامة اخلطوة

  أما العناء وتقطيب الوجه والعبوس  ..أمجل شيء يف احلياة  االبتسامة



(   وليكن شعار الزوجة الـدائم   .يقود الزوجـة إىل اخلطأ ورمبا إىل االنفصال  فهو أسوأ شيء
نعيماً و  كوين مرحة وبشوشة يكن البيت جنـة. أن نضيعه بالتوافه  وال ينبغي  )له قيمته  العمر

  "على الصعيد األديب واألخالقي والصحي أيضاً

  : املرأة الضحوك

اإلسالمية على اإلنسان بشكل عام وعلى الزوجـة    حينئذ عندمـا أكـدت النصوص فال غرابة
وحسن البِشر وطالقة الوجه ، وجعل مـن الصـفات احلسنــة     االبتسامة  من بشكل خاص
الروايات يف صفات الزوجة الصـاحلة أن تكـون   تكون ضحوكة ، وقد تقدمت  للزوجـة أن

  . ضحوكاً

  

 
(٢٥٦) 

ثالث من أتى اهللا  ))    : عليه السالم قال اهللا صحيحة مساعة بن مهران ، عن أيب عبد وجاء يف
والبشر جلميع العامل ، واإلنصاف مـن   اإلنفاق مـن إقتار: أوجب اهللا له اجلنة   منهن  بواحدة
  .(( نفسه

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه  : (( أيب جعفرعليه السالم قال  ويف صحيحة أيب بصري ، عن
  .(( ألق أخاك بوجه منبسط: ن قال اهللا أوصين ، فكان فيما أوصاه أ يا رسول: رجل فقال

ويدخالن اجلنة ،والبخـل   صنائع املعروف وحسن البشر يكسبان احملبة : ويف مضمرة فضيل قال
 .(( وعبوس الوجه يبعدان من اهللا ويدخالن النار

  جاء يف صحيحة مساعة عن أيب احلسن موسىعليه السالم قال وما أروع ما

   )(([٦١٠] .(حسن البشر يذهب بالسخيمة: آله اهللا عليه و قال رسول اهللا صلى :

وضـغينة    املوجود يف النفس ؛ فـإذا كان الطرف اآلخر يف نفسـه حقـد  احلقد: والسخيمة 
 ء النفس بينهم ، فالزوجة بأمس احلاجـة إىليف وجهه يكون سبباً يف ذهابه وصفا فالتبسم والبشر

  . االبتسامة والبشر والوجه املنبسط لزوجها ومن تعيش معه

   : دور الوالدين يف مجال أوالدمها

 وإرشادات وأسس أولية للبيت السعيد الذي يهيأ األرضية  نصائح  الكتيب هو يف الواقع إن هذا
  . شرح ذلك السليم اجلميل وتقدم  الصاحلة لنشوء الطفل



هنا أن أذكر بعض األحاديث اليت ترشـد إىل استعمال بعض األشياء واليت تؤثر يف  ومن املناسب
 : الطفل وذكائه وهي مجال

 
  . باب حسن البشر ١٠٣ص  ٢الكايف ج : يف  انظر هذه األحاديث ( [٦١٠] )

 
(٢٥٧) 

  : لكل مـن الزوجني مما يؤثر يف حسن الولد وذكائه السفرجـل أكـل – أ

أكل السفرجل قوة للقلب الضـعيف ،   ))  :  عليه السالم قال اإلمام أميـر املؤمنني فعن - ١
   )(([٦١١]  . (اجلبان ، وحيسن الولد  ويشجـع  ،  ويطيب املعدة ، ويـذكّي الفؤاد

  كسر رسول: ((   قال  بن جعفر عليهما السالم وعن أيب احلسن موسى -٢

كل فإنه يصفّي اللون ، : سفرجلة وأطعم جعفر بـن أيب طالب وقال له  اهللا صلى اهللا عليه وآله
   )(([٦١٢]  .(وحيسن الولد

 من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده: (( اللهعليه السالمقال  وعن أيب عبد - ٣
).  [٦١٣]))(  

كأنَّ حسن الولد تفسري لطيب املاء وحيتمل أن يكون طيب املاء لبيـان    "  : قال العالمة السي
 . " األخالق احلسنة يف الولد التأثري يف

ينبغي أن يكون : نظر أبو عبد اللهعليه السالم إىل غالم مجيل فقال  : وعن حممد بن مسلم قال -٤
   )(([٦١٤] .(السفرجل حيسن الوجه وجيم الفؤاد: أكـل السفرجـل ، وقال  غالمأبو هذا ال

كلوا السفرجل وادوا بينكم فإنـه جيلو البصـر ،  : (( وآله أنه قـال  وعن النيب صلى اهللا عليه
  . (( يف القلب ، وأطعموا حباالكم فإنه حيسن أوالدكم وينبت املـودة

   )(([٦١٥] .(أخالق أوالدكم حيسن: (( ويف رواية 

 
  . عن اخلصال ١٦٨ص  ٦٣البحار ج  ( [٦١١] )

  . عن احملاسن ١٧٠ص  ٦٣البحار ج  ( [٦١٢] )

  . عن احملاسن ١٧٠ص ٦٣البحار ج ( [٦١٣] )

  . عن احملاسن ١٧٠ص  ٦٣  البحار ( [٦١٤] )

 . عن املكارم ١٧٦ص  ٦٣  البحار ( [٦١٥] )

 
(٢٥٨) 



من أكل السفرجل على الريق ، طـاب مـاؤه ،   : (( عليه السالم قال  وعن اإلمام الصادق -٥
   )(([٦١٦]  .(وحسن وجهه

  كـلوا السفرجل فإنه يزيد  :  وآله أنه قال وعن النيب صلى اهللا عليه

   ) ((٦١٧][ .(الصدر ، وحيسن الولد يف الذهن ، ويذهب بطخاء

  : ( اللبان ) أكل الكندر -ب   

أطعموا نساءكم احلوامل اللّبان فإنه يزيد يف : ((   عليه وآله أنـه قـال فعن النيب صلى اهللا - ١
   )(([٦١٨] .(  عقل الصيب

أطعموا حباالكم اللّبان فان يكن يف بطنها غـالم :(( لرضاعليه السالم أنه قالا وعن اإلمام - ٢
 ذكي القلب، عاملاً شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلُقها وخلقتها ، وعظمت عجيزا ، خرج

   )(([٦١٩]  . (وحظيت عند زوجها

  : أكل الرمان - ج

   )(([٦٢٠] .(أكل الرمان يزيد يف ماء الرجل وحيسن الولد  )) :فعن اخلراسان قال ١- 

 " الظاهر أن اخلراساين كناية عن الرضاعليه السالمعرب به تقية " : قـال العالمة السي

 أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لشـبام : (( عليه السالم أنه قال  وعن اإلمام الصادق - ٢
). [٦٢١]))(  

  
 

  . ١٧٦ص  ٦٣البحار ج  ( [٦١٦] )

  . ١٧٧ص  ٦٣البحار ج  ( [٦١٧] )

  . عن املكارم ٤٤٤ص  ٦٣ البحار ج ( [٦١٨] )

  . ٤٤٤ص  ٦٣البحار ج  ( [٦١٩] )

  . ١٦٤ص  ٦٣البحار ج  ( [٦٢٠] )

  . ١٦٤ص  ٦٣البحار ج  ( [٦٢١] )

 
(٢٥٩) 

  )[٦٢٢] (جدول بالفيتامينات الضرورية لصحة اجلسم

 ماذا يعمل مصادره
  

 الفيتامني

 (ريتنول ) أعلى احملافظة  يساعد البطاطا احللوة ، احلليب



، الكبد ، زيوت كبد 
احلوت ، البيض ، الزبد 
، اخلضروات اخلضراء 

 . والصفراء

على اجللد والعينني 
واملسالك البولية وبطانة 
 اجلهاز العصيب واجلهاز

 .التنفسي

ضروري لصحة العظام 
 واألسنان

  

 اخلمرية ، اللحم ، اخلبز
املصنوع من احلبوب 

كاملة ، األطعمة ال
احلبويية ، البندق ، 

البسلة ، البطاطس ، 
 . اخلضروات معظم

 ) ضـروري أليـض  
عملية التمثيل العضوي 

الكربوهيـــدرات  ) 
وإطالق الطاقـة مـن   

 .الغذاء

واجلهاز  يساعد القلب
ــة   ــيب يف تأدي العص

 . وظائفهما بإحكام

  

 ( ١ب( الثيامني

 احلليب ، اجلنب ، الكبد
، السمك ، الدواجن ، 

 . اخلضروات اخلضراء

 يساعد خاليا اجلسم يف
استعمال األكسجني 

ويساعد يف جتديد 
 . األنسجة وصحة اجللد

 ( ٢ب(   الريبوفالفني

  

 الكبد ، اخلمرية ، اللحم
قليل الدهن ، اخلبز ، 
األغذية املصنوعة من 

 .احلبوب الكاملة

 ضروري أليض اخلاليا
وامتصاص املواد 
. الكربوهيدراتية 

ويساعد باحملافظة على 
 . صحة اجللد

 النياسني

 النيكوتني محض

  

 ( ٦ب ) ضروري لصحة األسنان اخلمرية ، األطعمة



املصنوعة من احلبوب 
الكاملة ، اللحم ، 

الدواجن ، السمك ، 
 . معظم اخلضروات

واللثة واألوعية الدموية 
واجلهاز العصيب وخاليا 

 . الدم احلمراء

  بريدوكسني

  

  
 

 . ٦١٢ص  ١٧ج  العاملية املوسوعة العربية ( [٦٢٢] )
  

 
  

(٢٦٠) 
  

 الفيتامني يعمل ماذا مصادره

 صفار البيض ، اللحم ،
البندق ، األطعمة 

املصنوعة من احلبوب 
 .الكاملة

 يساعد اجلسم يف حتويل
املواد الكربوهيدراتية 

والدهون والربوتينات إىل 
 . طاقة

 البانتوثني محض

  

 البيض ، اللحم ، احلليب
 . ، منتجات األلبان

ضروري للتكوين 
خلاليا الدم  الصحيح

احلمراء ويساعد اجلهاز 
العصيب يف أداء وظيفته 

 .سليمة تأدية

 ١٢ب

 كوباالمني سيانو

  

 صفار البيض ، البندق ،
الكبد ، الكلية ، معظم 
اخلضروات الطازجة ، 
 كما تصنعه بكترييا

 .األمعاء

 ضروري لسالمة جهاز
الدورة الدموية 

وللمحافظة على صحة 
 .اجللد

 البيوتني
  

 الفوليك محضضروري إلنتاج خاليا  اخلضروات ذات األوراق



اخلضراء ، اخلمرية ، 
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 الفصل العاشر

 فقه الزواج





  
تعلمـت  الزوجية أن تفكر قبل هذا هل   يف املقدمة البد للفتاة اليت تعزم على الزواج واحلياة        

فن احلياة الزوجية ؟ وهل هلا االستعداد التام للقيام مبسؤوليـة الزواج ؟ وهل عندها القدرة علـى  
احملافظة على احلياة الزوجية واستمرارها حبيث ال يفلت الزمام من يدها ؟ فإن احملافظة على احليـاة  

 .الزوجية اصعب بكثري من حتصيل الزوج يف البداية 
 .وغريهـا ينبغي هلا أن تطرحها على نفسها وتفكر فيها قبل التفكري بالزواج  هذه األسئلة        
يف عـامل الزواج ومل تفكر يف احلياة الزوجية ومسؤولياا ، وإمنا الـذي    أمـا أا تدخل        

 تفكر فيه مىت يتقدم هلا خطيب ويأخذ بيدها؟

تحاناً مهماً وهي مل حتضر له شيئاً ، بل وال أن تدخل اجلامعة تقدم ام  تريد  هذه مثل فتاة        
 تعرف ما هي املادة اليت تريد أن متتحن فيها؟

أقصد من ذلك أن الفتاة اليت تريد أن تتزوج البد أن تكون متخرجـة مـن اجلامعـة      ال        
مل الفتاة اليت حت  وعندها شهادة ؟ ال، هذا شيء ومعرفة فن احلياة الزوجية شيء آخر ، فقد تكون

 .الشهادة ، أو مدرسة تفشل يف احلياة الزوجية ألا مل تعرف فن احلياة الزوجية 
ولديها القدرة واملعرفـة    أو الرابعة عشر  ،  وقد تكون فتاة يف الثانية عشر من عمرهـا        

 للحياة الزوجية واألسلوب الناجح أكثر من تلك ؛ فليس 
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 .السن أو كثرة املعلومـات العلمية هي اليت جتعل النجاح للفتاة أو عدم جناحها   فرق
بـل وليس من الضـروري يف جناح الفتـاة يف زواجها كثرة معلوماا حىت عن احليـاة          
.. فتاة متدينة وعندها املعلومات الكثرية حول الزواج ولكنها فاشلة يف زواجهـا   ، فكم  الزوجية

أو فاقـدة لألسـلوب     ،  فاشلة ألا مل تطبق تلك املعلومـات أو ليس هلا الدقـة يف التطبيـق 
نعم كثرة معلوماا تساعدهـا يف استعمال األساليب للحياة الزوجية . الناجح يف احلياة الزوجية 

. 
*  *  * 



فمن الضروري للفتـاة أن تركز على اجلانب العملي التطبيقي حىت تقطف الثمار، ومـن  
. كرم املوىل سبحانه على املرأة أن منحها هذا السر اليت تتمكن أن تعيش بـه مــع زوجهـا   

مفتـاح السـعادة الزوجيـة   .. فمفتاح النجاح للحياة الزوجية بيدهـا إذا أحسنت أن تستعمله 
 .بيدها 

*  *  * 
        من األسئلة اليت طرحتها بعض األخوات حول الزواج أحـاول اإلجابـة     فيمايلي عـدد

 .عليها بعون اهللا تعاىل 
قد تتعرض الفتاة إىل مسائل شرعية قـد ال تلتفت إليها قبل الزواج بودنا لو تعرضت إليها :  ١س

 األوىل من الزواج ؟  السيما يف األيام

رمبا أول مسألة تواجه الفتاة اليت تـريد أن تتزوج قبل ليلة الدخلة أو ليلة الزفـاف ،    )أ   : ١ج
حسب ما اعتاد عليه كثري من النساء ؛ فعندما تذهب إىل حمل التجميـل  ) الكوافري ( وهي مسألة

أنواع األصبـاغ واملسـاحيق وتصـفف     قبل ليلة الزفاف بيوم أو بساعات وتضع على وجهها
 شعرها 
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فلو توضـأت    ؟  بشكل معني ، كيف تتمكن من الوضوء لصالة املغرب والعشاء يف ليلة زفافها
وجـود هـذه     مـع   وكذلك لو اغتسلت عن اجلنابة. واحلالـة هـذه يكون وضوءها باطالً

ستحبة يف تلـك الليلـة   باإلضافـة إىل مـا يفوا مـن أعمال م. احلواجب فإن غسلها باطل 
 .مشروطة بالطهارة

نعم يستثىن من ذلك الفتاة اليت معها الدورة الشهرية يف تلك الليلة وهـن قلـيالت رمبـا            
 .نسبتهن ربع أو مخس من املتزوجات 

مما جيب على الفتـاة اليت تريد أن تتزوج جيب عليها أن تتعلم غسـل اجلنابــة     كذلك  )ب 
رمبا كثري من الفتيـات    .  سوف تصبح عباداا من الصالة واحلج وغريمها باطلة وكيفيته ، وإال



مع العلم أن كيفيـة  .   تزوجن ومل يعرفن غسل اجلنابة إال بعد زواجهن بأشهر أو سنوات عديدة
 هو كيفية غسل الدورة الشهريـة والفارق بينهما النية   غسل اجلنابـة

 .فقط
األخت اليت تنوي إكمال دينها أن تعرفه من مسائل شرعية قبل بشكل عام ماذا جيب على :  ٢س

 الزواج ؟

ما حيتاجانه يف مسرية حياما   بشكل عـام جيب على الفتـاة والشاب معاً أن يلما بكل  : ٢ج
وسواء كـان   .  كشخصني مكلفني من قبـل اهللا تعاىل وما يصلح حياما الدنيوية واآلخروية

 .زوجية أو غريها فيما يرتبط باحلياة ال
بالنسبة إىل الفتاة ينبغي هلا أن تلم بالثقافة اإلسالمية بشكل عام وما يرتبط باحلياة الزوجية         

 .بل جيب عليها أن تتعلم ما تكون حباجة إليه يف هذا اجلانب   ،  بشكل خاص
 :ميكن أن نقسم ما حتتاجه الفتاة إىل قسمني         
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  ؟  الواجبـات الشخصية واملكلفة ا من قبـل اهللا تعاىل سواء كانت زوجــة أم ال : األول 
كالوضوء والطهارة وغريمها . مثـل الصالة والصيـام واحلج ، واملقدمات والشرائط هلذه العبادة 

. 
حتتاجه كزوجـة فالبد من التعرف على حقوق الزوج ؛ فيجب عليها أن تعـرف أن  ما : الثاين 

 :من حقوقه 
  ،  وجيب أن تسمع له وتطيع أمـره –بدل عن أبيها سابقاً  –أن الزوج له الوالية عليها )  ١( 

 بـل وينبغي هلا أن تطيعـه يف  –على القول املشهور  –وال جيوز هلا اخلروج وال السفر إال بإذنه 
 كـل شيء إال يف 

 .معصية اهللا
 .أن ال تتصدق من بيته إال بإذنه)  ٢( 
 .أن ال تصوم تطوعاً إال بإذنه)  ٣( 



 .زوجها من نفسها يف اجلانب اجلنسي وتبالغ يف إشباع رغباته  أن متكن)  ٤( 
 .أن ال تسخط زوجها )  ٥( 
 .حسن اخللق وحسن املعاشرة مع زوجها )  ٦( 
 .خدمته واحترامهاملبالغة يف )  ٧( 
 .أن تعينه على حياته وترضيه)  ٨( 
 .أن تصون نفسها عن كل دنس وما خيل بالشرف)  ٩( 
 .أن ال توطئ فراشه غريه)  ١٠( 
 .إظهار العشق واحملبة له)  ١١( 
 .أن تعترب زوجها نعمة عليها )  ١٢( 
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 . أن حتافظ على أسراره )  ١٣( 

 .أن ال تكلفه فوق طاقته)  ١٤( 
كان من الناحية املادية كأن تفرض عليه أشياء فيضطر   أن ال تلجئـه إىل احلرام سـواء)  ١٥( 

ناحية اجلنسية كأن متتنع من التجاوب معه ويؤدي إىل الزنا أو الغصب ، أو كان من ال  إىل السرقة
 .والعياذ باهللا 

 .وهذه احلقوق يدخل فيها الواجب واملستحب
أو املستحبة اليت البد للفتاة من االستعداد هلـا وتـوطني     وغري ذلك من احلقوق الواجبة        

 .نفسها على ذلك 
السرية والسلوك مع زوجها ، وإذا كانت تعيش مع أهله كوالديه وأخواته جيب عليها أن حتسن     !

 .أن حتسن إليهم وال تؤذيهم 
  جيب عليها أن تعرف أن مقاربة الزوج هلا ولقائه اجلنسي ا إذا أدخل عضوه التناسلي كامالً    !

 .بعضـه جيب عليها الغسل سواء أنزل املادة املنوية أو مل يرتل   أو



يف الدورة الشهرية ال جيوز لزوجها مجاعها وال جيوز هلا   كانت  جيب عليها أن تعلم أا إذا            !
 .أن متكنه من الوطي 

واالستحاضة ويف املستقبل مسائل النفاس حىت تتمكن أن   جيب عليها أن تتعلم مسائل احليض    !
فإن لكل حالـة حكم ) يف دم الرت( ودم االستحاضة ) الدورة الشهرية(متيز بني دم احليض 

 .خاص فيما يرجع إىل العبادة ، وفيما يرجع إىل وضعها مع زوجها
العضويني التناسليني من الرجل واملرأة ولو جبزء منهما   جيب عليها أن تعرف أن جمرد إلتقـاء    !

 تتحقق اجلنابة ، وجيب عليهما الغسل حىت 
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ب عليهمـا  يستعمل أحـد موانـع احلمل وهو الكيس املطاط ويرتل فيه فيج  ولو كان الرجل
 الغسل عند مماسة العضوين بشكل 

 .مباشر ولو ببعض العضو 
غشاء بكارا وسالمته إىل ليلة زفافها ؛ فإن هــذه    على  جيب على الفتاة الباكر أن حتافظ    !

عنـد زوجها ، وال جيـوز    وعفتها  البكارة من نعم اهللا عليها حيث تكون دليالً على شرفها
والبكارة هلـا  . نفسها إىل ما يتلف بكارا بـأعمال رياضية أو طفرة أو غريمهاهلا أن تعرض 

 .دور كبري يف سعادة الفتاة يف احلياة الزوجية
كما ينبغي للفتاة قبل الزواج أن تتعرف عـلى زوجها وهو أن يتعرف عليها ، وإذا طلب منها     !

 .بذلك مع التنسيق مع األهل   الرؤية أن تسمـح لـه
هل جـائز أن تكلم الفتـاة خطيبها قبـل أن تكون هناك خطبة رمسية ، وما احلدود :  ٣س

 بينهما يف ذلك ؟

وإذا كان يف بعض اتمعات   ،  نعم جيوز هلا ذلك ، ولكن بـدون تلذذ وميوعة وتبذّل:  ٣ج
هلها الذي يعدون ذلك من األموراملنافية لألخالق فينبغي أن يكون كالم الشاب معها بـرضى أ

 .حىت ال يسبب هلما مشاكل 



الفتاة يف بداية زواجها ومل تتعرف على غسل اجلنابة إىل بعد زواجها بفترة ، ما   إذا كانت:  ٤س
 وظيفتها يف هذه املسائل ؟

جيب عليها أن تتعلم غسل اجلنابـة ، وإذا كانت يف سن من تأتيها الدورة فغسل اجلنابـة  :  ٤ج
 .تقضي الصلوات اليت صلتها وهي على اجلنابة   ا أنمثل غسل الدورة ، وجيب عليه
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يف إحدى املرات وفقت إحـدى األخـوات آلداء العمرة ولكن مل توفق يف أثناء تأدية :  ٥س
جاهلة   أعمال العمرة إذ أنتقض وضوئها ومل خترب أحداً بذلك ألا كانت خجلـة وكـانت

  ..إذ تضمر يف داخـل نفسها أا فقدت التوفيق وكأا مل تقوم بشيء   باحلكم املترتب عليـه
وأدت    عمرة الحقة وال تدري إا ستطالب ا مـن قبـل اهللا عـز وجلوسوف تعوضها يف

وهي اآلن مل توفـق للذهاب للعمرة مرة أخرى وكلما . مجيع األعمال للعمرة بوضوء منتقض 
وتود الذهاب إنشاء اهللا يف هذا . نوت تعسرت من الناحية املادية أو بدأ الدورة الشهرية عندها 

 ل اهللا عز وجل ؟الشهر إذا وفقت من قب

هذه الفتاة ال تزال حمرمـة وجيب عليها االمتنـاع عن حمرمات اإلحرام واألعـذار يف :  ٥ج
بل جيب عليها الذهاب إىل مكة واإلتيـان بعمرة مفردة بنيـة . السـؤال ال يصحـح عملها 

الوضوء يف  هذا كله إذا كان إنتقاض. عما يف الذمة من إمتام العمرة السابقة أو عمرة مستقلة 
كان الطواف الذي أنتقض الوضوء فيه طواف النساء فتكون   الطواف الواجب للعمرة ، أما إذا

أن يعقد   وال جيوز  حلت من احملرمات إال أنه جيب إعادة طواف النساء  وقد  عمرا صحيحة
 .ماععليها عقد النكاح إن مل تتزوج ، وإذا كانت متزوجة فال جيوز لزوجها أن يقارا باجل

 ) : قدس سره ( يف سؤال قدم إىل السيد اخلوئي : مثال 

ما حكم من إعتمر عمرة مفردة مث تبني له أن وضوءه كان باطالً بعد مدة من رجوعه إىل بلده (( 
 ؟)) 

 ):قدس سره ( أجاب السيد اخلوئي 
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فهو حمرم البد أن يعود فيتم   ،  إن كان ذلك يف وضوئه الواجب لطوافه وصالة طوافه        
 ). ]٦٢٣[) ( العمرة ويتحلل 

 :وقال أيضاً حول سؤال آخر قدم إليه وهو         
مكلف اعتمر عمرة مستحبة ، ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه مل يكن يغتسل للجنابة بصـورة 

 صحيحـة ، هل جيب عليه شيء أم ال ؟

 ):رمحه اهللا ( السيد اخلوئي  أجاب

األحوط ترك حمظورات اإلحرام ، إىل أن حيرم مـن امليقات بقصد ما يف الذمة ، واإلتيان 
 ]٦٢٤[) ( بعمرة مفردة بقصد األعم من إمتام العمرة السابقة ، واإلتيان بعمرة مستقلة واهللا العامل 

.( 

 إذا قررت الزواج ماذا جيب عليها فعله ؟:  ٦س

  ال يصح العقد عليها ولو عقد عليها فالعقد باطل ، ألنه ال يصح عقد النكـاح على احملرم:  ٦ج
 .، ولو تـزوجت فيجب عليها أن تبتعد عن زوجها وهو كذلك ، واهللا العامل 

 هل تأمث ألا مل تذهب لفورها للعمرة ؟:  ٧س

حمرمة بالعمرة فيجب عليها فوراً إكمال عمرا من التمام واإلمتام ،   كما تقدم هي ال تزال:  ٧ج
 .واهللا العامل

  إذا أدت العمرة بنيـة القضاء إا تكون محرِمة للعمرة األوىل وهي مطالبة ببقيـة العمرة:  ٨س
بأعمال أخرى أو يصح أدائها بنية عمرة واحدة   مت ألعمال العمرةهـل تتطالب لو أحر.. 

 للقضاء 

 
 . ٥٧٤سؤال  ٢٢٠ص ١اط النجاة جصر] ) ٦٢٣( [

 . ١١٠٣سؤال  ٣٦٠ص ٣صراط النجاة ج] ) ٦٢٤( [
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أا تأيت بعمرة مفردة بقصد األعم مـن  ) قـدس سـره ( جواب السيد اخلوئي تقدم يف :  ٨ج
 .أي النية تكون برجاء املطلوبية ، واهللا العامل . ، واإلتيان بعمرة مستقلة   إمتام العمرة السابقة



  بعرض أمثلة مشاة هلذه القضية مبا أنكم تواجهون مثل هذه  لو تفضلت مساحة الشيـخ:  ٩س
لنشر الـوعي بني اجلميـع وخصوصـاً اتمع .. عرضه يف برنامج االحتفـال القضايا ل

عمل وجب أن يتقنه وحييط   الكثري أمهية املسائل الفقهية وإذا عمل اإلنسان  وليعلم.. النسـوي 
وإذا حتث املكلف على .. به ، يتفادى اخلطأ مبا هو أصح وأكمل والعـذر تقصري وليس قصور 

نعم هذا مهم .. األهم طهارة القلب .. فيقول قائل .. والنجاسات   الطهارة التعرف على مسائل
والتكامل شيء فشيء كذلك ال أحرم   ولكن عندما أراعي املسائل الشرعية أرتقي بعملي هذا

 لعدم عناييت ذه األمور املهمة ؟  التوفيق أو الرزق أو أي شيء آخـر

 :أمثلة ذلك كثرية يف اتمع منها :  ٩ج
أعقد عليه بفتاة جامعية ومل أمتكن من ذلك ألنين كنت متهيئ للسـفر    ألن  جاءين شـاب  !

جاءين وقد عقد وتزوج فباركت له وقال يل يوجد لدي مشكلة يف   للعمرة وبعد أن رجعت
إن زوجيت ال حتسن غسـل اجلنابة وال غسل الـدورة  : قلت لـه وكيف ؟ قال   .زواجي 
 ا الغسل وتقضي مـا فـاا من قلت لـه علمه. الشهرية 

 .الصلوات طيلة مدة جميئها الدورة 
قال املشكلة أا يف أحـد السنوات املاضية ذهبت مع والدها وأهلها ألداء العمرة املفردة         

 وأنا اآلن معها يف. وهي على هذه احلالـة 
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 .دت عنها حىت يتبني يل احلال ، واألهل ال يعلمون بذلك الغرفة كاألخ مع أخته حيث أين إبتع 
كمـا   –إذهب معها حىت تأيت بعمرة مفردة وتصلح ما تقدم من فساد عمرا : قلت له         

 .تقدم عمرة مرددة بني التمام واإلمتام 
 .ولكنها اآلن معها الدورة الشهرية: قال         
وضعها مث عقد عليها عقد النكـاح    وعاجل  مث ذهب معها. انتظر حىت تطهر : فقلت له         

 .من جديد



  عـن   امرأةأخرى اتصلت علي وأخربتين أن لديها من البنني عشرة وهي إذا أرادت أن تغتسل    !
هلا هي أا تستحي ممـن معهـا يف     واملربر  اجلنابـة تغسل البـدن فقط بدون الرأس والرقبة

 .ا مبلل فيظنون أن زوجها قارا البيت عندما يعلمون أن رأسه
 .عليها من قضاء الصالة قرابة مخسة وعشرين سنة   جيب  وحسبت معها مقدار مـا

 . سنوات من زواجها  ٨إال بعد   مل تعلم أن غسلها من اجلنـابة بـاطل: وامرأة أخرى             !

 .ومن الرجال مثلهن. ويف جانب الوضوء كثريات 
هل هذه القاعدة صحيحة أم هناك   ،" االختيـار يقي املصـارع  حسـن" يقال :  ١٠س

 شواذ للقاعدة ؟

إىل مواله سبحانـه وتعاىل ويفوض أمره إليه وليس معىن   جيب على العبد أن يوكل أمره:  ١٠ج
يف مجيع شؤوما وباألخص   واملرأة  بل جيب على الرجل  )أن يترك احلبل على القارب ( ذلك 

 الزواج أن يبذل كل
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، ومبا أن اإلنسان ليس مبعصوم عن اخلطأ والزلل واالشتباه ؛   واحد منهما يف اختيـار األحسن  
 .فالنتيجة قد تكون عكس اختياره

وخاصة عندما يكون املوضوع عن اختيار   ماهي عناصر االختيار السليم وكيف ؟:  ١١س
 ة احلياة ؟شريك احلياة أو شريك

الشريعـة املقدسـة أرشـدت إىل الصفـات احلسنة للـزوج وللصـفات احلسـنة    :  ١١ج
كما تقدم يف الفصل  –  يف اجلانب السليب من الصفات السيئة للرجل واملرأة  وحذرت  للزوجـة

 .حول الصفات احلسنة للزوج والزوجة والصفات السيئة للزوج والزوجة  -الثالث 
من اهللا تعطى لزوجني معينني دون غريمها أم هنـاك استعـداد   لناجح هبةهل الزواج ا:  ١٢س

نفسي وعقلي وقليب خاص ؟ والعجيب إن التعساء يف حيـام الزوجيـة ال يلومون أنفسهم 
وإذا تـواضعوا اموا حظهم العاثر ، والواضح واملالحظ   بقدر املالمة اليت يوجهوا لآلخريـن

بذل إال اجلهد اليسري يف تعليم أبنائهم أصول وقواعـد االختيار للزواج إن أسرنا لألسف ال ت



واألصـح فن احليـاة الزوجيـة ، واهتمامهم أكبـر مبواضيع االستعداد املادي للزواج ، وجتهيز 
 ، ووالئم طوال السبعة األيام 

 وأثاث وفرش وأن يكون حفل العرس بشكل الئق؟

فأول شيء   ،  ساسية والتكاملية واحملافظة على اإلستمراريةالزواج الناجح له عناصره األ:  ١٢ج
منهما إىل   واحـد  على الفتـاة والشاب عندما يريدان اختيار الشريـك حلياما أن يلجأ كل
يقُولُـونَ هــلْ   :[اهللا بصورة أكيدة ويفوضان أمرمها إليه وأن يعتربا أنفسهما ليس بيدمها شيء 

نـا ملَن  رِ مالْأَملَّهل كُلَّه رٍء قُلْ إِنَّ الْأَميش ويقول سبحانه خماطباً)  ]٦٢٥[]( ن ،   
 

  
  . ١٥٤: سورة آل عمران آية ] ) ٦٢٥( [
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، وبعد ذلك كما تقدم يستعمل الشاب يف )  ]٦٢٦[]( لَيس لَك من الْأَمرِ شيٌء:[الكرمي   لرسوله
وما يرغب   ، املواصفات الشرعية والعقلية  والشابة يف اختيار شريك حياا  اختيار شريكة حياته

 .فيه من الذوق واملالئمة
اإلحسان إىل اآلخرين وأعمال الرب واخلري له مدخلية يف التوفيق ؛ فإذا كانت الفتاة بـارة          
  من  لذلك مدخلية يف توفيقها ، وإحساا إىل اآلخرين  ها ومها راضيان عنها ويدعوان هلابوالدي

األقربني واألبعدين له املدخلية يف توفيقها يف حياا الزوجية ، وبعكس ذلك إذا كانـت مؤذيـة   
وكـذلك  . يف زواجها   أثره  وخيرج  عليها  أحد  لآلخرين ويدعون عليها فقد يستجاب دعاء

من سلوك الطرق الشرعية والطبيعية وبذل اجلهد األكرب يف اختيـار أحـد     فالبد. ب أيضاً الشا
 .الشريكني 

اجلانب العملي ملعلوماا يف احلياة الزوجية له األثر الكبري يف سعادا   وقد تقدم أن تطبيق        
. 
 كم رجل يقدر مسؤولية الزواج ؟:  ١٣س

 .قليلون:  ١٣ج



 رف كيف حتافظ على زواجها وأسرا ؟كم فتاة تع:  ١٤س

، فهي قبل الزواج ال تريد إال الزوج وبعد الزواج تريد كـل    قليالت وقليالت جـداً:  ١٤ج
شيء ، قبل الزواج تبذل املستحيل يف حتصيل حتصيل شريك حلياا وبعد الزواج يصـبح ذلـك   

 .الشريك عندها من أتفه األمور
أم هناك شروط أخرى ، حلسن اختيار الطرف اآلخــر    ههل كل بالغ نسرع يف تزوجي:  ١٥س

 أمهيـة لصحـة مسرية احلياة والزواج 

  
 

 . ١٢٨: سورة آل عمران آية ] ) ٦٢٦( [
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  جداً على األسرة وعلى الزوجني وعلى األطفال ، علينا أن  اخلاطئ له أثر كبري وسلبيات خطرية
 ؟) ماذا أريد أنا من خطوة الزواج ( نسـأل أنفسنا 

 .نعم نسرع يف زواجه وزواجها مع اجلهد يف حتقيق الشروط الالزمة:  ١٥ج
 ما أمهية االختيار السليم ؟:  ١٦س

 .السعادة الدنيوية واآلخرويةحتقيق :  ١٦ج
 وهل له قواعد ثابتة ، أو مركز على عامل واحد ؟  مـا معىن حسن االختيار ،:  ١٧س

 حسن االختيار يقوم على املواصفات الشرعيـة للزوجني كما :  ١٧ج

 .وال يتركز على عامل واحد. تقدمت والعقلية والذوقية 
ادي من الشباب يهتمون باجلمـال كعنصر اجلمال ، نالحظ الكثري يف زماننـا امل:  ١٨س

 أسـاسي للـزواج ويعتربون اجلمال مفتاح القبول ما رأيكم يف ذلك ؟

وال ميكن أن ينكر أحد ذلك ، ومن الصفات احلسنـة   عنصر مهم يف الزواج: اجلمال :  ١٨ج
اج املـرأة  فكما حتت  للمرأة اجلمال ، ولكن اجلمال اجلسدي ليس هو كل شيء يف احلياة الزوجية

واإلميـان والعفـة     حتتاج إىل مجال الروح واألخـالق والتديـن  إىل اجلمال اجلسدي كذلك
 .ومعرفة فن احلياة الزوجية



وعلى الفتـاة إذا فقدت اجلمال اجلسـدي أن ال تفقـد بقية الصفات األخرى احلسنة اليت هي 
 .يف متناول يدها كالعفة واألخالق 
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  كما أنه إذا أنعم اهللا عليها باجلمال اجلسدي أن تشكر اهللا على ذلك وتضم معه الصفات احلسنة 
وتوظفها كلها يف خدمة زوجها وإال فسوف يصبـح اجلمـال اجلسـدي وبـاالً    األخـرى

 .وتصبح تلك النعمة نقمة عليهما . عليه وعليها 
 وما هو مقياس اجلمال ؟  ؟  ما الفرق بني اجلمال النسيب واجلمال املطلق:  ١٩س

والناس خيتلفون يف مقياس اجلمال .   اجلمال املطلق هللا وحده وكل مجال آخر فهو نسيب:  ١٩ج
فبعضهم يـراه يف اجلسـد فقط وفقط ، وبعضهم يراه يف األخالق ، وبعضهم يف التـدين ،    .

وبعضهم يراه يف الوفاء ؛ فجمال اجلسد بوحده ليس مقيــاساً للسـعادة   ،   وبعضهم يف العلم
يف زواجهم أن ال يغتروا جبمال اجلسـد    الزوجية ، فكان النيب صلى اهللا عليه وآله حيذر الرجال

أيها النــاس  (( دون املواصفات األخرى ككرم األصل والتدين ، فعن النيب صلى اهللا عليه وآله 
اء الدرضن ، قيـل إياكم وخن ؟ قـال : مماء الدرضاملرأة احلسـناء يف  : يـا رسول اهللا وما خ

 ). ]٦٢٧[))( منبت السوء 

ينبغي له أن يصب نظره  بل ى الرسول صلى اهللا عليه وآله إذا أراد الشخص أن يتزوج ال        
 .على مجال اجلسد فقط 

يف اختيار الزوج ، ما أثر احلب وما درجته .. يعتربه األكثرية نقطة أساسيـة .. احلب :  ٢٠س
 يف االختيار ؟

لتسكُنوا إِلَيها وجعـلَ  ومن آياته أَنْ خـلَق لَـكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا :[تعاىل   قـال:  ٢٠ج
 ]٦٢٨[]بينكُم مودةً ورحمةً

 
 . ٣٣٢ص ٥الكايف ج] ) ٦٢٧( [

 . ٢١سورة الروم آية ] ) ٦٢٨( [

 



)٢٧٧( 

عند االختيار موجودة أو على األقل   والشـاب  جيب أن تكون عالقة احملبة بني الفتاة        
، أما بعد العقد والزفاف فيجب أن تتوثق عالقة احملبة بينهما إىل   حبـةاألرضيـة صاحلـة للم

أبعد حد وباألخص يف جانب املرأة فيجب عليها أن تضحي بـالغايل والنفيس يف سبيل حمبتها 
ال غىن بالزوجة فيما بينها : (( يه السالملع لزوجها ، وأن تكون عاشقة له ، فعن اإلمام الصادق

 : ق هلا عن ثالث خصال وهنوبني زوجها املواف

صيانة نفسها عن كل دنس حىت يطمئن قلبه إىل الثقة ا يف حال احملبوب واملكروه ، وحياطته  –أ 
 . ليكون ذلك عاطفاً عليها عنـد زلة منها

 ).  ]٦٢٩[( وإظهار العشق له باخلالبة -ب 

 ). ]٦٣٠[))( واهليئة احلسنة هلا يف عينه  -ج 

الطرفني عدة سنـوات خبطبة رمسية أو يف حالة عدم وجود  استمـرار احلب بيـن :  ٢١س
 اج ، ما وجهة نظركم يف ذلك ؟، وبعدها يكون الزو خطبة 

وخمالفات إهلية ، بل ينبغي من البداية أن جيرى   ال ينبغي ذلك فلرمبا يقع حماذير شرعيـة:  ٢١ج
 .العقد الشرعي بينهما حىت إذا متكنت العالقة بينهما تكون بني رجل وحليلته

 الزواج املبكر يف فترة املراهقة هل يؤثر يف الزواج؟:  ٢٢س

البد من الزواج أن يقوم على أساس متني وحينئذ ال يفرق فيه بني أن يكون مبكراً أم ال :  ٢٢ج
 ؟

 
 .اخلديعة باللسان أو بالقول الطيب : اخلالبة ] ) ٦٢٩( [

 .عن البحار  ٢٨٤ص ٤ميزان احلكمة ج] ) ٦٣٠( [
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، وما املدة املقترحة اليت  هل فـارق العمر بني الزوجني يؤثر يف جناح أو فشل الزواج :  ٢٣س
 تناسب الزوجني كفارقيه يف العمر بينهما ؟

 :هة الزوج ومرة من جهة الزوجة يفرض مرة من ج:  ٢٣ج
فينبغي أن يكرب زوجتـه ومل حيدد من الناحية الشرعية نعم إذا : أما من جهة الـزوج 

 .وهي صغرية جداً فقد يؤثر يف حياما الزوجية  كـان هـرماً



فقد ورد يف بعض الروايـات أن نكاح العجائز يؤثر على الزوج : أما من جهة الزوجة 
 .ناحية صحيةولو من 

، كيف ختتار ، وهل خيتلف يف ذلك عن اليت مل يسبق هلا  امرأة سبق هلا الـزواج :  ٢٤س
 الزواج ؟

ينبغي هلا بل جيب عليها أن جتعل التجربة اليت قامت به فيما مضى درساً وعربة هلا يف :  ٢٤ج
 .سن التبعلحياا الزوجية اجلديدة ، ويلزمها أن تبالغ يف حمبتها وخدمتها لزوجها وح

 املستوى التعليمي الثقايف ، هل هو ضروري ؟  –الذكـاء .. التكافؤ يف الـزواج :  ٢٥س

 .ليس ضرورياً ولكنه ينبغي أن يكون بينهما :  ٢٥ج
 دخل بالعوامل النفسية ؟ عندما اختـار زوجـاً يكربين يف السن هل لـه :  ٢٦س

 .ال ليس له دخل بالعوامل النفسية :  ٢٦ج
 إذا مل يكن هلا دخل يف العامل النفسي ، ما تفسري هذا االختيار ؟:  ٢٧س
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 :هذا االختيار قائم :  ٢٧ج
فإن البنت تبلغ شرعاً إذا أكملت تسع سنوات فتكون مكلفة ، بينما   طبيعية  من ناحية – ١

فحينئذ يف . بات الشعر على العانة أو بإكماله مخسة عشر سنة إن  أو  الولد يبلغ إمـا باالحتالم
فـإذا أردنـا أنضيف على سنهما مخس   بلوغه صار فارق بني الذكر واإلنثى ست سنوات
وهذا مل . سنة وعمرها أربعة عشر سنة   عشرين  سنوات مثالً حىت يتزوجان فيصبح عمر الولـد
 .ما يتمكنان أن يتزوجا قبل هذا التاريخيكن حتديد لسن الزواج مـن ناحية شرعية فإ

الوالية على الزوجة ويدير شؤون   من ناحية أن الرجل هو رب العائلة وهو صـاحب – ٢
 .األسرة فينبغي أن يكون أكرب سناً 

 .ومن ناحية شرعية ممكن أن تتزوج مبن هو أصغر منها سناً         
وزواج ) تقليدي ( زفاف إىل زواج قدمي يقسم الـزواج مبراسيمـه من خطبة إىل ال:  ٢٨س

 ، هل يوجد عندنا هذا التقسيم ، وإىل أي مدى صحته إذا كان متواجد ؟ بالطريقـة احلديثـة 



 .من ناحية شرعية ال يوجد لدينا مثل هذا التقسيم :  ٢٨ج
غري ابتدأ الزواج عندهم يتغري إنه انفتاح ممارسات حريات ال أقصـد .. شبابنا وبناتنا :  ٢٩س

أشياء قـد تؤدي إىل احملرمات ، ما .. بل مثل الطلعات بكثرة يف أثناء اخلطبة .. الشرعيـة 
 رأيكم يف هذه النقطة ؟

إذا كانت تؤدي إىل احملرمـات فغري جائزة ، وكل عالقة يف بدايتها ال تكون قائمة على :  ٢٩ج
هـذه العواصف وتكون   واألخالق واإلميان ، بعد ذلك سوف تعصف مبثل  القواعد الشرعية

 بل. حيـاة زوجية غري سعيدة 
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وإذا . جيب على الفتاة أن تضع أمـام عينها أوامر اهللا وتتقيد ا وسوف تفوز يف اية اجلولة  
 كانت ال مسح اهللا من البداية مبتذلة 

 .فإن الزوج ال يطمئن ا يف املستقبل 
يف  ومنها أن يكون ملتزم ، .. إذا وضعت شـروطاً يف اختيـاري لشريـك حيايت :  ٣٠س

فترة اخلطوبـة ، كيف أعرف إنه ملتزم حبق وال يـدعي ذلك ألن فترة اخلطوبـة مليئة باملدارة 
واامالت والرمسيات وال يظهر كالمها صراحته لآلخر ، وأن كـل ذلـك سينكشف بعـد 

فسي ذلك ؟ وباخلصوص إذا كان من خارج العائلة وفترة اخلطبة قصرية الـزواج ، كيف أقـي ن
 ؟
وأمهها  –كما تقدم  –ينبغي أن تكون هذه الشروط هي املواصفات الشرعية للزوجية :  ٣٠ج

أو أحد أقارا   أخاها  أو  أباها  الفتاة  وينبغي أن تكلف.   اإلميان والتـدين وحسـن اخللق
لو بطريق غري مباشر ، إمـا إذا أرادت هي بنفسها أن تكتشف ذلك و  للتأكد من حصوهلا فيه

 .مع العادات والتقليدات يف اتمع اليت تعيش فيه فيصعب عليها 
ومبا أن عدد البنات أكثر مـن األوالد والعرض أقل من الطلب فينبغي هلا أن تفكر يف         

ا أصعب االحتماالت اليت تواجهها ، وتضع يف حسابـا  ذلك وأن تقتصر على األمر الضروري
وتعوض هي من نفسها بأن تتنازل عن بعض   ،  بعد الزواج حىت ال تصاب بنكسة وخيبة أمـل

 .حقوقها ومتطلباا وشروطها حىت تعيش مع زوجها 



حيايت ليكون زواجاً   شريك  كيف اختار  ؟  للزواج  مـا هي العنـاصر املقومـة:  ٣١س
 ناجحاً ؟
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والزوجة هي أهم ذانيك العنصرين   .الزوج والزوجة مها العنصران الرئيسيان يف الزواج :  ٣١ج
. 

كيف ختتارين شريك حياتك ؟ فقد تقدمت مواصفاته ، وإذا أردت أن يكون   أمـا        
منه ، وضحي له قبل أن يضحي لك ، قبل أن تأخذي   زواجك زواجاً ناجحاً ؛ فأعطي لزوجك

 .-وقد تقدم احلديث عن ذلك  –قبل أن تترقب منه احملبة   وبالغي يف حمبته
 ما هي معوقات الزواج ؟:  ٣٢س

ما يرجع إىل أهل الزوجني ،   ما يرجع إىل اتمع ، ومنها: املعوقات للزواج كثرية منها :  ٣٢ج
 .جع إىل الفتاة ير  ومنها ما يرجع إىل الشاب ، ومنها ما

 :املتقيد ا اتمع   فهي التقاليد والتعارفات: إىل اتمـع   أمـا يرجـع            !
إرضـاء اتمع وقد يتحمل الشاب يف إقامة   كضرورة إقامة الوليمة وبشكل معني مـن – ١

 .الوليمة أكثر من صداق زوجته مع أثاث مرتله
نظرة اتمع البد أن يتوظف الشاب بعد أن يكمل دراسته وهذه العملية قد تستغرق فترة  – ٢

 .طويلة قد يصل عمره إىل ثالثني سنة 
 :وأما من جهة األهل             !

يزوج إبنه على رغبته ومن أقاربه ، وأمه   وباألخص أهل الشاب من أن األب يرغب أن
ألخوات هلن وجهة نظر وقد تتفق رغبة الشاب مع رغبة األهل وا  ،  على رغبتها ومـن أقارا

 .وقد ختتلف 
 :وأما من جهة الشاب             !

 .الشروط اليت يضعها يف ذهنه ملواصفات الزوجة واختيارها – ١
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 .البد أن يتخرج ويتوظف ويؤثث له مرتالً  – ٢
 .والبعض يلحظ البد للفتاة أن تتخرج  – ٣
 .السابقني يف حيـام الزوجيـة ، فيحصل التشاؤم   عدم جناح املتزوجني – ٤
وأهم من كل ذلك اجلـانب املادي ؛ فـإذا كـان شاباً مل يبلغ العشرين من عمره  – ٥

فإذا   وحيتـاج يف زواجـه إىل املهر للزوجـة وهو كثري واملرتل وأثاثه والسيارة وحفلة الزفاف
اجه ويريد هو أن يتصدى بنفسه فسوف حيتـاج إىل مدة طويلة لتهيئة مل يبذل له والده يف زو

 .هذه األمور 
 :أما من جانب الفتاة             !

الصـداق وكثري مـن احلاالت تـرغب هي أو أهلها أن يكون صداقها أعلى من صداق  – ١
 وال تفكر من أين يأيت به هـذا . األخريات 

 .الشاب 
 .حفلة الشبكة وتبعاا  – ٢
وحىت لو كانت يف البدايـة وافقت أن تعيش مع أهله فبعد الزواج بفترة . املرتل املستقل  – ٣

 .أهله وتطلب شقة مستقلة أو الطالق أو تبقى معلقة مع أهلها   وجيزة تعمل املشاكل مـع
 .أن يكون مبواصفات معينة  وأثاث املرتل ورمبا تفرض  ،  املتطلبات اليت تريدها غرفة النوم – ٤
عـدم تضحيـة الزوجـة لزوجهـا يف اجلانب املادي واملعنوي كاالرتياح النفسي واحملبة  – ٥

 .والود 
 . كثرة املهر شؤم – ٦
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))( رها وعقوق زوجها أما شؤم املرأة فكثرة مه: (( عن اإلمـام الصادق عليه السالم قـال  –أ 
]٦٣١[ .( 

يف الدابـة واملـرأة   : الشؤم يف ثالثة أشـياء  : (( عن اإلمـام الصـادق عليه السالمقال  –ب 
فشؤمها كثـرة عللـها   :   ، وأما الدابةفشؤمها غالء مهرها وعسر ولدها : فأما املرأة :   والدار

 ). ]٦٣٢[))( فشؤمها ضيقها وخبث جرياا : وسوء خلقها ، وأما الدار 



ولد كما دلت عليه ولعل املراد بعسر ولـدها أـا ال حتمـل وال تنجب بسهولة وتكون قليلة ال
 . الرواية اآلتية 

))( فأما شؤم املرأة فكثرة مهرها وعقم رمحهـا  :( وعن اإلمام الصادق عليه السالم قـال  –ج 
]٦٣٣[ .( 

))( ال تغـالـوا مبهور النساء فتكون عـداوة  : (( عليه السالم قـال  وعـن أمري املؤمنني –د 
]٦٣٤[ . ( 

 ما هي األهداف العامة للزواج ؟:  ٣٣س

 :األهداف العامة للزواج هي :  ٣٣ج
 .وإقامة احلياة الدنيويةتكاثر النوع البشري  – ١
ومن آياته أَنْ خـلَق لَـكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيهــا  :[واالجتمـاع   األنس – ٢

 ). ]٦٣٥[]( ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ  وجعلَ بينكُم مودةً

 .والطمأنينة ومصدر ذلك الزواج   فمن أهداف الزواج السكون واهلدوء        
 

  
 . ١١ح  من أبواب املهور ٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٦٣١( [
 .١٩٩٥سنن ابن ماجه ح: وقريب منه يف . ١ح  من أبواب املهور ٥٢الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٦٣٢( [
 . ١ح  من أبواب املهور ٥النكاح بابالوسائل كتاب ] ) ٦٣٣( [
 . ١٢ح  من أبواب املهور ٥الوسائل كتاب النكاح باب] ) ٦٣٤( [
 . ٢١سورة الروم أية ] ) ٦٣٥( [
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رأيكم يف تدخل األهل يف االختيار بالنسبة للفتاة والشـاب ، ألن بعض األمهات  مـا :  ٣٤س
تفرض رأيها على ابنها باختيار فتاة هي معجبـة ا وجمرد رؤيتها رؤية عابرة وكذلك أخواته 

 أخرى ؟حىت إذا كان الشاب رافض هذه الفتاة ويريد فتاة 

والفتاة   إن الشرعية اإلسالمية قررت على أن العلقة الزوجية تكون بيد الشاب من جانب:  ٣٤ج
مع وليها الشرعي من جانب آخر والبد أن يكون اختيـار الفتـاة أو اختيار الشاب برغبة ورضا 

 .-كما تقدم يف الفصل الثامن  -  متام من كل من الطرفني



جيب غسل وجهي بالصابون قبل   ، فهل نية حول األنف والعينني أعاين من إفرازات ده:  ٣٥س
 كل وضوء ؟

إذا مل تشكل حـاجباً عـن وصول املاء إىل البشرة فال جيب الغسل بالصابون واهللا العامل :  ٣٥ج
. 
قبـل أن أغتسل قمت بإزالة املناكري واطمأننت تقريباً بأا أزيلت متاماً مث اغتسلت وبعد :  ٣٦س

أيام اكتشفت وجود جزء بسيط جـداً مـن املنـاكري ال يكاد يرى بني الظفر  ١٠ الغسل بـ
 واإلصبع ، فهل جيب علي إعادة الغسل وصلوات العشرة األيام؟

على ظـاهر الظفر نعم جيب إعـادة الغسل وقضاء الصلوات املاضية واهللا   إذا كان:  ٣٦ج
 .العامل 
ين كنت قد وضعت على شعري بعض املواد الـيت  بعد أن انتهيت من الصالة تذكرت إن:  ٣٧س

لكنها كانت بنسب قليلة فما حكم صاليت ) سربِا + جِلْ ( تعمل على إبقاء الشعر يف وضع معني 
 ؟
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 .ماء فالصالة حمكومة بالصحة واهللا العامل إذا مل يبلغ درجة احلاجبية لل:  ٣٧ج
نساء شبه عاريـات باإلضافـة إىل  املسلسالت املدبلجة ال ختلوا أبـداً مـن :  ٣٨س

املشـاهـد املخجلة جداً بني الرجال والنساء وهي بدون أدىن شك مثرية للشهوة ألا خطة 
عالقة حمرمـة ومحل حمـرم واضحة لتحطيم إميان الشباب وغالباً مـا تكون قصـة املسلسل 

هو  لكن النـاس يتهاونـون يف مشاهدا بدعوى أا ال تؤثر على نفوسهم لكن مـا نشاهده 
 أوضح تأثري من ناحية املالبس وأسلوب التعامل مع النـاس ، فما هو احلل ؟

النية وال أن املكلف يراقب اهللا سبحانه وتعاىل يف السر والع) : الفعلي ( احلل اآلين  – ١:  ٣٨ج
احملافظة على أنفسهما وعلى   من  يشبع رغبتـه اجلنسيـة مبعصية اهللا والبد للزوج والزوجة



األخالق غري   فالنظر إىل هذه املسلسالت اليت تثري الشهوة وتفسد. عائلتهما من األوالد والبنات
 .جائزة

سلسالت شريفة وهادفة بإعمال م  أن يقوم املسلمون امللتزمون: احلل املستقبلي  – ٢        
 .ومسلية يف نفس الوقت 

دقائق وكان علي غسل احليض فكيف ٣لصالة الصبح قبل شروق الشمس بـ استيقظت :  ٣٩س
 أتصرف ؟ وعندها مل أكن أعرف طريقة التيمم ؟

حكمك التيمم يف هذه احلالة ، وإذا مل تفعلي ذلك ولو لعدم معرفة التيمم فإذا خرج :  ٣٩ج
 .ك الغسل وقضاء الصالة الوقت جيب علي

بعد الوالدة مىت أغتسل غسل النفاس ؟ وإذا كان نزول الدم مستمر إىل مـا بعد الغسل :  ٤٠س
 ، فما هي وظيفيت ؟ وإذا كنت مستحاضة فكيف أميز بني أنواع االستحاضة ؟ 
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العشرة وإذا جتاوز . الدم مل يتجاوز عشرة أيام فكله يكون نفاساَ   إذا كان: النفساء :  ٤٠ج
وإذا مل . فـإذا كانت هلا عادة عددية يف أيام الدورة فتأخذ مبقدار عادا والباقي يكون استحاضة 

يكن هلا عادة عدديـة واستمر إىل مـا بعد العشرة أيـام فيكون نفاسها عشرة أيام والباقي 
 .استحاضة 

 :االستحاضة على ثالثة أقسام 
ي مـا يكون الـدم فيها قليالً ، حبيث تلّوث القطنة وال يغمسها وه) : الصغرى ( القليلة             !

. 
 .أن تبدل القطنة والوضوء لكل صالة واجبة أو مستحبة : وحكمها 

ما يكون الدم فيها أكثر من القليلة بأن يغمس القطنة ولكن ال يتجاوزها إىل : املتوسطة             !
 .اخلرقة اليت فوقها 



 –من وجوب الوضوء وتبديل القطنة لكل صالة   –  أعمال القليلة مضافـاً إىل: وحكمها 
بعد صالة   الصبـاح يف كل يوم مرة واحدة مقدماً على الوضوء ، وإذا حدثت  لصالة  الغسل

 .الصبح فتكون عند أول صالة حدثت املتوسطة قبلها 
 .قة اليت فوقهابأن يكون الدم يغمس القطنة ويتجاوزها إىل اخلر  :الكثرية             !

، غسل لصالة الصبح وغسل لصالة الظهرين   مـع األعمال السابقة ثالثة أغسال: وحكمها 
 .جتمع بينهما وغسل للعشائني جتمع بينهما

  
 .وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين واحلمد هللا رب العاملني
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 املصادر

                                          .القرآن الكرمي)  ١
 .النجف -النعمان . الشيخ حممد علي قاسم : األخالق املرضية يف الدروس النهرية )  ٢
 .دار اهلادي بريوت.الشيخ حممد البهاري النجفي : اآلداب املعنوية للحج )  ٣
 ). ]٦٣٦[( مطبعة بريوت . الشيخ حممد باقر السي : حبار األنوار )  ٤

 .حتقيق اخلرسان -دار األضواء .طوسي الشيخ ال: ذيب األحكام )  ٥



 .حتقيق مشس الدين -دار املعارف .الشيخ الطوسي : ذيب األحكام )  ٦
. حتقيق أمحد حممد شاكر . حممد بن عيسى الترمذي ) : سنن الترمذي ( اجلامع الصحيح )  ٧

 .بريوت –دار الكتب العلمية 
 .دار احياء التراث العريب .      الشيخ حممد حسن النجفي: جواهر الكالم )  ٨
 .بريوت –دار األضواء . الطربسي : جوامع اجلوامع )  ٩
 .بريوت –األعلمي . الشيخ الشهيد مطهري: حقوق املرأة يف النظام االسالمي )  ١٠
 .بريوت –دار األضواء . الشيخ أمحد النجاشي : رجال النجاشي )  ١١
 .١النجف ط- احليدرية. الشيخ الطوسي : رجال الطوسي )  ١٢
دار . حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي . حممد ابن يزيد القزويين ، ابن ماجه : سنن ابن ماجه )  ١٣

 .إحياء التراث العريب
 .طبع دار اجليل العريب . بشرح السيوطي . أمحد ابن شعيب النسائي : سنن النسائي )  ١٤
 .دار الكتب العلمية. ر عطاء حتقيق حممد عبدالقاد. أمحد البيهقي : السنن الكربى )  ١٥
 .الرياض –مكتبة املعارف . حممد ناصر األلباين : سلسلة األحاديث الصحيحة )  ١٦
 .طبع بيت األفكار الدولية للنشر . حممد بن امساعيل البخاري : صحيح البخاري )  ١٧

 
مـن   ٥٤ج= من تلك الطبعة  ٥٧وهذه الطبعة ختتلف مع الطبعة اليت اعتمد عليها صاحب ميزان احلكمة ، فمثالً ج] ) ٦٣٦( [

 ). هذه الطبعة إىل آخر الكتاب ، فليالحظ ذلك
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طبـع دار  . حتقيق حممد فؤاد عبـدالباقي  . مسلم بن احلجاج النيسابوري : صحيح مسلم )  ١٨
 .إحياء الكتب العربية 

 .الرياض –مكتبة دار املعارف . حممد ناصر األلباين : صحيح سنن ابن ماجه )  ١٩
 .الرياض –مكتبة دار املعارف . حممد ناصر األلباين : صحيح سنن النسائي )  ٢٠
 .الرياض –مكتبة دار املعارف . حممد ناصر األلباين : صحيح سنن أيب داود )  ٢١



 .بريوت  –األعلمي .      ) ]٦٣٧[( السيد كاظم اليزدي: العروة الوثقى )  ٢٢
 .طبع بريوت.        الشيخ أمحد بن فهد احللي: عدة الداعي )  ٢٣
 .بريوت –جة دار احمل. االستاذ مظاهري : عوامل السيطرة على الغرائز يف حياة اإلنسان )  ٢٤
 .بريوت –األعلمي       . اخلليل أمحد الفراهيدي : العني )  ٢٥
 .دار النفائس. الدكتور جايلوررد هاوزد : الغذاء يصنع املعجزات )  ٢٦
 .سيهات على طبع النجف –منشورات الزواد . الشيخ الطوسي : الفهرست )  ٢٧
 .لندن –مؤسسة اإلمام علي . السيد عبداهلادي احلكيم : للمغتربني الفقه )  ٢٨
                عبدالعظيم البحراين: قصص وخواطر )  ٢٩
 .حتقيق الغفاري -دار األضواء . ثقة االسالم الكليين : الكايف أصول وفروع )  ٣٠
 .بريوت  -دار التعارف . ثقة االسالم الكليين ) : أصول ( الكايف )  ٣١
 .بريوت –طبع مؤسسة الرسالة . املتقي اهلندي : كرت العمال )  ٣٢
 .القاهرة –مكتبة ابن سينا . رمضان حافظ : كيف تسعدين زوجك وحتافظي عليه؟ )  ٣٣
 .حتقيق مشس الدين -دار التعارف . الشيخ الصدوق : من ال حيضره الفقيه )  ٣٤
 بريوت –دار األضواء . الشهيد السيد حممد الصدر : ما وراء الفقه )  ٣٥

 .النجف –اآلداب . الشيخ الطرحيي : جممع البحرين )  ٣٦
 .قم  –األسوة . الشيخ علي االشتهاردي :  ٢٩مدارك العروة ج)  ٣٧
 .مؤسسة آل البيت. السيد حممد املوسوي العاملي : مدارك األحكام )  ٣٨

 
 .عليها تعاليق عشرة من املراجع] ) ٦٣٧( [

  

 
)٢٨٩( 

 .القاهرة-مكتبة ابن سينا . حممد عثمان اخلشت : املرأة املثالية يف أعني الرجال )  ٣٩
 .بريوت –مؤسسة آل البيت . املريزا النوري : مستدرك الوسائل )  ٤٠
 .طبع بريوت : املستطرف يف كل فن مستظرف )  ٤١



 .بريوت –يت مؤسسة آل الب. الشهيد الثاين : مسكن الفؤاد يف فقد األحبة واألوالد )  ٤٢
 –مطبعة الزهراء احلديثة . حتقيق محدي السلفي . سليمان بن أمحد الطرباين : املعجم الكبري )  ٤٣

 .الطبعة الثانية. املوصل 
مكتبة . حتقيق الدكتور حممد الطحان . سليمان بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط )  ٤٤

 .الرياض –املعارف 
 .بريوت  –دار الكتب العلمية . ن أمحد الطرباين سليمان ب: املعجم الصغري )  ٤٥
 .قم  –مدينة العلم . السيد اخلوئي : معجم رجال احلديث )  ٤٦
 .بريوت –دار اتىب . السيد اخلوئي : منهاج الصاحلني )  ٤٧
 .بريوت –دار املؤرخ . السيد السيستاين : منهاج الصاحلني )  ٤٨
 .بريوت –دار الصفوة . السيد حممد سعيد احلكيم : منهاج الصاحلني )  ٤٩
 .القاهرة -مكتبة ابن سينا . فاطمة النجار : من جتاريب للنساء )  ٥٠
      . ٦١٢ص  ١٧ج. املوسوعة العربية العاملية)  ٥١
 .بريوت  –مؤسسة األعلمي . السيد الطباطبائي : امليزان يف تفسري القرآن )  ٥٢
 .بريوت -  الدار االسالمية. حممد ري شهري : ميزان احلكمة  ) ٥٣
 .بريوت  -دار الكتب العلمية . البن األثري اجلزري : النهاية يف غريب احلديث )  ٥٤
 .حتقيق الرباين والرازي والشعراين  -احياء التراث العريب . احلر العاملي :وسائل الشيعة )  ٥٥
 . بريوت  –مؤسسة األعلمي . لشيخ حممد باقر السي ا: الوجيزة يف علم الرجال )  ٥٦

 


